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Kroens historie
Den gamle stråtagskro, der ligger i de idylliske rammer af Lille Bøgeskov, egen sø og
kornmarker, blev bygget i 1902 i ægte bindingsværkstil. Skovkroen blev istandsat efter en
brand i 1970 og er siden blevet udvidet og renoveret med respekt for den gamle bygning,
så man stadig rammes af skovkroens hyggelige og autentiske atmosfære.

I 2018 købte Simon Buer den charmerende Skovkro efter at have være både restaurantchef
og bestyrer af Gerlev Kro. At elske og sætte pris på ordentlige råvarer lærte Simon helt fra
barnsben, da han opvoksede på en bondegård, hvor han og familien drev et l andbrug med
blandt andet køer, grise, høns og en kæmpe urtehave med alt fra jordbær til a
 sparges.
Simon har istandsat kroen yderligere både indvendig og udvendig, fået anlagt urtebed,
plantet frugttræer og bærbuske.

”Allerede inden jeg startede som kokkeelev i 2007, vidste jeg, at jeg ville have min egen
kro – og da jeg faldt over Gyrstinge Skovkro, var jeg solgt. Denne lækre kro med utallige
muligheder og så i de fantastiske og idylliske omgivelser.”

”Jeg måtte dog love min bedre halvdel Camilla, at kroen var mit projekt, og hun ikke skulle
involveres … og i dag er hun her i den daglige drift. Vi glæder os til de mange spændende
udfordringer og nye eventyr der ligger forude.”

Om selskaber
Gyrstinge Skovkros hyggelige og moderne lokaler, med den tilhørende smukke
have og sø, skaber de ideelle rammer for en uforglemmelig fest. Om du skal holde
konfirmation, fødselsdag, sølv- eller guldbryllup, ved vi, at lige præcis dén dag er
noget helt særligt for dig. Derfor sørger vi altid for, sammen med dig, at s kræddersy
din fest, så den bliver præcis, som du ønsker den.

Vores hyggelige lokaler kan rumme op til 250 gæster. Her er både plads til spisning,
dans og hygge efter jeres ønsker.

Vi serverer dansk-nordisk mad lavet fra bunden med respekt for håndværket og
efter årstidens bedste råvarer.

Vi glæder os til at se dig til en snak om din store dag.

De bedste hilsner
Simon Buer og Skovkro-teamet

EKSTRA FORKÆLELSE
Har du lyst til at opgradere festen og give dine gæster lidt ekstra forkælelse,
har vi følgende muligheder for din festmiddag:
• Tillæg for buffet til hovedret kr. 30,-

Efter middagen

(Minimum 25 personer)

• Skovkroens fyldte chokolader til kaffen kr. 42,• Lagkage med jordbærcreme. Pyntet med flødeskum kr. 55,-

Til velkomsten

• Håndtering af egen medbragte kage kr. 15,-

• Et glas champagne kr. 50,-

• 3 cl. cognac eller likør til kaffen kr. 45,- pr. glas

• En slags snacks kr. 30,-

• Spiritusbar med almindelig spiritus, shots og sirup samt

• Tre forskellige slags snacks kr. 55,-

• cognac og likør kr. 150,• Spiritusbar med 3 blandede drinks samt cognac og

Til middagen

• likør kr. 120,-

• Vi tilbyder andre vine, så lad os tage en

• Udvid med en time mere inklusiv drikkelse kr. 65,-

snak om jeres ønsker.

• Udvid med en time mere inklusiv drikkelse og spiritus kr. 80,-

Festmiddag – 8 timer
Ønsker du at holde den helt store fest med alt, hvad hjertet kan
begære? Hvor du ikke skal andet end at læne dig tilbage og hygge dig
med dine gæster? Så vil vi anbefale vores 8 timers festmiddag, hvor
der er sørget for menuen, drikkevarer og god betjening fra start til slut.
Festmiddagen byder på:
• Et planlægningsmøde, hvor vi taler ønsker og muligheder igennem
• Skovkroens velkomstdrik
• 3 retters serveret menu
• Husets vinmenu, øl, sodavand samt isvand ad libitum til hele festen
• Kaffe og te
• Natmad

Kr. 850,Minimum 15 kuverter ellers betales lokaleleje.

EKSTRA FORKÆLELSE
Har du lyst til at opgradere festen og give dine gæster lidt e
 kstra
forkælelse, har vi følgende muligheder for din festmiddag:
• Tillæg for buffet til hovedret kr. 30,(Minimum 25 personer)

Til velkomsten
• Et glas champagne kr. 50,• En slags snacks kr. 30,• Tre forskellige slags snacks kr. 55,Til middagen
• Husets vinmenu, øl og sodavand ad libitum i 5 timer kr. 220,• Vi tilbyder andre vine, så lad os tage en snak om jeres ønsker.

Efter middagen
• Skovkroens fyldte chokolader til kaffen kr. 42,• Lagkage med jordbærcreme. Pyntet med flødeskum kr. 55,• Håndtering af egen medbragte kage kr. 15,• 3 cl. cognac eller likør til kaffen kr. 45,- pr. glas
• Natmad efter ønske kr. 75,• Udvid med en time mere for kr. 900,- pr. time.
For selskaber med mere end 40 kuverter er prisen kr. 1600,- pr. time

Festmiddag – 5 timer
Har du lyst til at byde dine gæster på en overdådig 3 retters middag
med mere, så vil vores 5 timers festmiddag helt klart være noget for dig.
Festmiddagen byder på:

• Et planlægningsmøde, hvor vi taler ønsker og muligheder igennem
• Skovkroens velkomstdrik
• 3 retters serveret menu
• Kaffe og te

Kr. 550,Minimum 15 kuverter ellers betales lokaleleje.

EKSTRA FORKÆLELSE
Har du lyst til at opgradere festen og give dine gæster lidt e
 kstra
forkælelse, har vi følgende muligheder for din festmiddag:

Til velkomsten
• Et glas Skovkroens velkomstdrink kr. 50,• Et glas mousserende vin kr. 65,• Et glas champagne kr. 95,• En slags snacks kr. 30,• Tre forskellige slags snacks kr. 55,Til middagen
• Husets vinmenu, øl og sodavand ad libitum i 3 timer kr. 180,• Vi tilbyder andre vine, så lad os tage en snak om jeres ønsker.

Efter middagen
• Kaffe og te ad libitum kr. 35,• Skovkroens fyldte chokolader til kaffen kr. 42,• Lagkage med jordbærcreme. Pyntet med flødeskum kr. 55,• Håndtering af egen medbragte kage kr. 15,• 3 cl. cognac eller likør til kaffen kr. 45,- pr. glas
• Natmad efter ønske kr. 75,• Udvid med en time mere for kr. 900,- pr. time.
• For selskaber med mere end 40 kuverter er prisen kr. 1600,- pr. time

Festmiddag – 3 timer
Skal dig og dine gæster forkæles med en lækker menu? Så lad os stå
for opvasken og alt det praktiske, så du kan læne dig tilbage og bare
koncentrere dig om at nyde arrangementet. Vi vil foreslå dig vores 3
timers festmiddag, som byder på:
• Et planlægningsmøde, hvor vi taler ønsker og muligheder igennem
• 3 retters serveret menu

Kr. 450,Minimum 15 kuverter ellers betales lokaleleje.

EKSTRA FORKÆLELSE
Har du lyst til at opgradere din tapas og give dine gæster lidt ekstra forkælelse, har vi
følgende muligheder for din tapasbuffet eller tapaspakke:

Til velkomsten

Efter tapasbuffeten

• Et glas Skovkroens velkomstdrink kr. 50,-

• Kaffe og te ad libitum kr. 35,-

• Et glas mousserende vin kr. 65,-

• Skovkroens fyldte chokolader til kaffen kr. 42,-

• Et glas champagne kr. 95,-

• Håndtering af egen medbragte kage kr. 15,• 3 cl. cognac eller likør til kaffen kr. 45,- pr. glas
• Udvid med en time mere for kr. 900,- pr time.
For selskaber med mere end 40 kuverter er prisen
kr. 1600,- pr. time

Tapasbuffet

Tapaspakken

Er du og dine gæster til lækker tapas, der tager tankerne og smagsløgene med ned til sydens sol?
Så vil vores tapasbuffet uden tvivl være en succes – du kan glæde dig til:
• Bruschetta med tomat og mozzarella

• Bruschetta med tomat og mozzarella

• Italienske frikadeller med tomat og basilikum

• Italienske frikadeller med tomat og basilikum

• Fyldt champignon med flødeost

• Fyldt champignon med flødeost

• Bagt serranokurv med urtecreme

• Bagt serranokurv med urtecreme

• Laksetatar med capersfrit

• Laksetatar med capersfrit

• Stegte tigerrejser i sesam

• Stegte tigerrejser i sesam

• Varmrøget laks med krydderurtecreme

• Varmrøget laks med krydderurtecreme

• Gravad kalv med syltede rødløg

• Gravad kalv med syltede rødløg

• Bacon-butterdejssnack

• Bacon-butterdejssnack

• Tre slags oste med kompot og kiks

• Tre slags oste med kompot og kiks

• Oliven

• Oliven

• Tomatsmør

• Tomatsmør

• Langtidshævet brød

• Langtidshævet brød

• Svampet chokoladebrownie med karamelcreme

• Svampet chokoladebrownie med karamelcreme
• Classic fadøl, sodavand og isvand ad libitum
• Kaffe og te

Du har mulighed for at udvide med en
time mere inklusiv drikkelse for kun kr. 65,-

Kr. 340,-

Kr. 500,-

Minimum 25 kuverter. Buffeten er til rådighed i højst tre timer og arrangementet er beregnet til at vare i fire timer.

EKSTRA FORKÆLELSE
Har du lyst til at opgradere frokosten og give dine gæster
lidt ekstra forkælelse, har vi følgende muligheder for din
frokostbuffet eller frokostpakke:

Til velkomsten
• Et glas Skovkroens velkomstdrink kr. 50,• Et glas mousserende vin kr. 65,• Et glas champagne kr. 95,Til frokosten
• Snaps ad libitum kr. 70,Efter frokosten
• Kaffe og te ad libitum kr. 35,• Skovkroens fyldte chokolader til kaffen kr. 42,• Håndtering af egen medbragte kage kr. 15,• 3 cl. cognac eller likør til kaffen kr. 45,- pr. glas
• Udvid med en time mere for kr. 900,- pr time.
For selskaber med mere end 40 kuverter er prisen
kr. 1600,- pr. time

Frokostbuffet Frokostpakken
Ønsker du at invitere dine gæster til frokost, har vi to lækre muligheder til dig. Minimum 25 kuverter.
Buffeten er til rådighed i højst tre timer og arrangementet er beregnet til at vare i fire timer.
Hvis du vil byde dine gæster på en lækker og

Vil du byde dine gæster på alt, hvad der hører

overdådig frokost, vil vi anbefale vores f rokostbuffet,

til en lækker og smagfuld frokost, hvor der er

som byder på:

kaffe og te samt drikkevarer ad libitum? Så vil vi

• To slags sild

anbefale frokostpakken, som byder på:

• Pandestegt fiskefilet med remoulade

• To slags sild

• Æg pyntet med rejer

• Pandestegt fiskefilet med remoulade

• Tre kolde anretninger

• Æg pyntet med rejer

• Tarteletter med høns i asparges

• Tre kolde anretninger

• Tre lune anretninger

• Tarteletter med høns i asparges

• To slags salater

• Tre lune anretninger

• Osteanretning med tre slags oste og kompot

• To slags salater

• Tre slags kager/desserter

• Osteanretning med tre slags oste og kompot
• Tre slags kager/desserter
• Classic fadøl, sodavand og isvand ad libitum
• Kaffe og te
Du har mulighed for at udvide med en
time mere inklusiv drikkelse for kun kr. 65,-

Kr. 340,-

Kr. 500,-

EKSTRA FORKÆLELSE

GØR DIN BRUNCH ENDNU MERE
LÆKKER MED VORES LÆKRE TILKØB

Har du lyst til at opgradere brunchen og give

• Sprøde fritter med estragonmayo kr. 30,-

dine gæster lidt ekstra forkælelse, har vi følgende

• Jordbær og banan smoothies kr. 30,-

muligheder for din selskabsbrunch:

• Lufttørret serranoskinke med melon kr. 30,• Avocado snack med rugbrødscrunch kr. 30,-

Til brunch

• Humus, grøn pesto og grøntsagsstænger kr. 30,-

• To slags juice, kakaomælk og isvand ad

• Croissant med hønsesalat kr. 30,-

• libitum fra buffet kr. 40,-

• Croissant med rejesalat kr. 35,-

• 3 cl. bitter kr. 40,- pr. glas

• Jordbær dyppet i chokolade kr. 30,-

Til velkomsten
• Et glas Skovkroens velkomstdrink kr. 50,• Et glas mousserende vin kr. 65,• Et glas champagne kr. 95,Efter middagen
• Skovkroens fyldte chokolader til kaffen kr. 42,• Lagkage med jordbærcreme. Pyntet med 
• flødeskum kr. 55,• Håndtering af egen medbragte kage kr. 15,• 3 cl. cognac eller likør til kaffen kr. 45,- pr. glas
• Udvid med en time mere for kr. 900,- pr. time.
• For selskaber med mere end 40 kuverter er
• prisen kr. 1600,- pr. time

Tilkøb skal købes til hele selskabet.
Ved udskiftning fra den originale menu,
vil der være tillæg.

Selskabsbrunch
Ønsker du at byde dine gæster på en superlækker og
overdådig brunchbuffet, med alt hvad der dertil hører? Så vil
vores selskabsbrunch lige være noget for dig. Den byder på:
• Hjemmelavede boller og rugbrød
• Udvalg af wienerbrød
• To slags pålæg
• Udvalg af oste
• Marmelader
• Nutella
• Yoghurt med topping
• Varmrøget laks
• Røræg med sprød bacon
• Stegte brunchpølser
• Lun leverpostej med stegte svampe
• Frikadeller
• Grøntsagstærte
• En frisk salat
• Pandekager med sirup
• Frugtanretning
• Serveret Frellsen kaffe og te

Kr. 310,Vi tilbyder brunchbuffet i tidsrummet 10.00 til 15.00.
Minimum 25 kuverter. Buffeten er til rådighed i højst tre timer,
og arrangementet er beregnet til at vare i fire timer.

Det med småt
SELSKAB I EGET LOKALE
Depositum

Forplejning til musik, fotograf og underholdning

Ved bestilling af et selskabsarrangement betales et

Musik, fotograf og underholdning er meget velkomne.

depositum på kr. 2.000, som fratrækkes ved afregning af

Hvis I ønsker forplejning til dem under arrangementet, er

arrangementet.

prisen kr. 325,- pr. person.

Annullering af reservation skal ske skriftligt eller telefonisk.

Gaver

Ved annullering af reservation senest 6 måneder før

Gaver opbevares på eget ansvar. De skal fjernes når

arrangementet, tilbagebetales det indbetalte depositum.

arrangementet er slut.

Ved senere annullering, refunderes depositum ikke.
Lokalets tilgængelighed
Aflysning

Lokalet er til rådighed en time før arrangementet starter

Ved annullering af selskabsarrangement gælder følgende

for eventuel oppyntning. Drikkelse før arrangements start

regler:

afregnes efter forbrug.

• Mere end 30 dage før første arrangements-dag:
Omkostningsfri annullering. Dog går depositum tabt.

Lokalet er til rådighed et kvarter efter arrangementet er

• Mindre end 30 dage før arrangementets starttidspunkt:

slut. Det vil sige, at gaver og oppyntning skal være væk.

Faktureres med 50 % af det aftalte beløb.

• Mindre end 48 timer før arrangementets starttidspunkt:

Pynt i lokale

Faktureres med 100 % af det aftalte beløb.

Alle menupriserne er inkl. bordopdækning med hvide
stofduge, servietter, lys og friske blomster. Hvis I ønsker

Regulering af kuverter

øvrig pynt, er I velkomne til selv at tage det med. Pynten

Op til 14 dage inden arrangementet er det 
muligt at

skal tages ned og bortskaffes, når arrangementet er slut.

regulere antallet af k
 uverter helt frit. Indtil 48 timer før

Hvis dette ikke gøres, tager vi et tillæg for nedtagning af

arrangementets starttidspunkt, er det muligt at regulere

pynt på kr. 300,- pr. påbegyndt time.

antallet med 10 %. Herefter afregnes fuld kuvertpris ud for
det oplyste antal kuverter.

Leje af fremviser/projektor
I kan godt leje en projektor og lærred. Prisen er kr. 300,- for

Allergener

leje af projektor og lærred.

Vi kan godt tage hensyn til visse allergier og spisevaner,
hvis vi ved det 14 dage i forvejen. Allergier skal være

Konfetti

markeret på bordplanen.

Hvis der bruges konfetti/rosenblade/ris i lokalet eller andet
småt pynt der sviner, skal det ryddes op efter endt indslag.
Såfremt det ikke gøres, tager vi et rengøringstillæg på kr.

300,- pr. påbegyndt time for ekstra rengøring.

Børn

Gæsterne

Børn mellem 0-12 år er ½ kuvertpris, hvis der

og

personalet

tager

konfetti/

rosenblade/ris/andet småt med ud på fælles

ønskes mad, drikkelse og opdækning.

arealer, køkken og toiletter, som kræver ekstra

Børn mellem 0-12 år, der ikke skal have mad,

rengøring.

drikkelse og opdækning, er gratis.

Det gælder både indendørs og udendørs

Bordplan

arealer.

Bordplanen skal aftales senest 14 dage før
arrangementet. Bordplanen modtages senest

Arrangementer med drikkelse ad libitum

2 dage før. På bordplanen skal børn, allergener

Hvis der til arrangementet er drikkevarer ad

og andre særlige hensyn noteres. Herudover

libitum, nydes drikkevarerne til arrangementet.

skal værten udpeges.

Hvis disse drikkevarer ej nydes til arrangementet,
vil disse drikkevarer faktureres efter forbrug.

Varighed af arrangementet
Arrangementet varer de timer, som der er

Beskadiget inventar

aftalt. Det er muligt at købe ekstra tid. Det kan

Hvis inventar, duge eller andet beskadiges, ville

aftales på dagen.

dette blive faktureret til kostpris.
Dette gælder fx duge, som er tegnet på, store

Hvis lokalet ikke er forladt inden 15. min efter

ridser i vores borde, duge med opkast osv.

arrangementets sluttidspunkt, fakturerer vi for
en time ekstra. Priserne på ekstra tid, afhænger

Opkast

af selskabstypen.

Hvis der kastes op indendørs eller udendørs,
tager vi et rengøringstillæg på kr. 500,-

Der er ikke noget loft på hvor mange ekstra
timer, der kan tilkøbes.

Arrangementer
Vores selskabsarrangementer med 3, 5 eller

Senere ankomst eller forlader før arrange-

8 timers varighed er til minimum 15 voksne

mentets sluttidspunkt

kuverter.

Hvis en gæst ankommer senere eller går før

Vores selskabsarrangementer med brunch,

arrangementets sluttidspunkt, afregnes der

frokost eller tapas er minimum 25 voksne


fuldt kuvertpris for arrangementet, også selvom

kuverter.

de kun deltager i halvdelen af arrangementet.

Gyrstinge Skovhuse 33 • 4173 Fjenneslev • 5784 5652 • www.skovkro.dk • info@skovkro.dk

AUGUST 2022

er alle priser pr. kuvert.

Skovkro

Medmindre andet er opgivet,

gyrstinge.skovkro

