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Velkommen til det vildeste vesten i Danmark. Bournonvilles i Dalby har specialiseret sig i cowboyfester - store som små. Da navnet Bournonvilles kan være lidt svært at stave, så er cowboyfest.dk det mundrette navn
på firmaets hjemmeside.

Drømmene leves
ud i det vilde vesten
YIIIIHAAA: Temafest, teambuilding,
konfirmation, fødselsdag eller blot en
tur ud at spise på
restaurant. Der kan
næsten altid findes
en anledning til at
iføre sig cowboyhat,
støvler og en amerikansk accent og spise bøf eller BBQ ribs
direkte fra grillen.

Af Kathrine Harvey
Foto: Jørgen C. Jørgensen

Uden for er der også mulighed for aktiviteter på det store areal, der
omkranser saloonen. Eller man kan tage en slapper, nyde roen og
lade sin seksløber eller gevær.

Når man træder indenfor
hos Bournonvilles på Vordingborgvej 441 i Dalby
nord for Rønnede, så kan
man næsten dufte prærien.
Se vindheksene tumle i en
kastevind og høre de klaprende døre og stemmerne
inde fra saloonen. Tilbage
til 1800-tallets »wild west«

i USA. For otte år siden gik
Kristian Krabbe Bournonville i gang med at forvandle
byens gamle mejeri til hans
drøm: At skabe de perfekte
rammer for en festlig fejring
med cowboy-tema.
- Min far var den første
i Danmark til at arrangere cowboyfester. Han var
også den første, der fik en
rodeo-tyr til landet i 1986,
så stedet her er skabt i hans
ånd, fortæller Kristian
Krabbe Bournonville.
Bournonville er i øvrigt et
vaskeægte familienavn, der
går tilbage til den danske
balletdanser August Bournonville.

Livslangt projekt

»Sheriffen«, som efterhånden er blevet det navn, Kristian Krabbe Bournonville
reagerer på til daglig, er
klar over, at det kræver noget særligt for at tiltrække
kunder til »en landevej i
Dalby«, som han selv formulerer det.
- Det kan være svært med

hensyn til beliggenheden,
men herude på landet får
du til gengæld naturen - og
en cowboysaloon, skal jo
ligge på landet. Det er
min overbevisning, at
vi kan sælge os selv
på, at vi kan noget
særligt. Vi leverer en
høj service og vi bruger rigtig gode råvarer
i køkkenet. Et selskab
er også fire personer i min optik. Derfor er
intet selskab
for lille og
man skal
ikke nødvendigvis
bestille en
stor fest,
siger han.
For
at
imødese
de mindre
selskaber eller
familier,
der
gerne vil have

autentiske BBQ-ribs eller en
stor bøf - som i øvrigt grilles
på trækul over åben ild
året rundt - og en
buffet med alle de
kendte og elskede
amerikanske
cowboy tilbehør: grillede

Der serveres
kølige drinks
med stil.
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Sheriffen aka Kristian Krabbe Bournonville driver sin saloon med lige dele kærlighed og knofedt.

En drink må der ofte til på prærien, og den står saloonens barpersonale altid klar til at trylle frem - om det
er farverige cocktails eller en stiv whiskey eller måske en kølig mineralvand.

Der er tænkt over detaljerne i udsmykningen. Selv nødudgangen - og toiletterne, i øvrigt - er et længere
blik værd.
majskolber,
hjemmelavet
amerikansk kold kartoffelsalat/mos, coleslaw og andre velkendte cowboyretter,
har Bournonvilles åbent i
restauranten hver torsdag
aften fra klokken 17.0022.00. Man skal huske at bestille bord på telegrafen i det
vilde vesten.

Young guns

I øjeblikket har Bournonvilles omkring 40 ansatte, en
del af dem er sæsonansat.
En stor del af holdet består
af unge fra lokalområdet,
som på hver deres måde udfylder en rolle i saloonen.
Avisen møder Kamilla
Jensen, Jacob »Crocket«
Hofman, Victor »Vic The
Kid« Schmidt og Sebastian
Nielsen. Kamilla er cowgirl, iført flæset miniskørt,
skjorte og cowboyhat. Jacob
og Victor har begge både
ægte cowboychaps og cowboystøvler på. Sebastian er

i hvid skjorte, ærmeholdere,
sorte bukser og bowlerhat.
Cowgirlen står blandt andet
i baren og mixer saloonens
special drink:
Slush ice med Budweiser
eller Breezer.
De to cowboys, Jacob og
Victor, lever drengedrømmen om at være ægte cowboys ud med pistolfinter og
om sommeren også hestekunster med en lasso.
Jacob »Crocket« Hofman
har været ansat i fire-fem
måneder. Han kommer
egentlig fra Greve, men kender »Vic The Kid«, og han
havde været med ham på
Bournonvilles et par gange
og blev bidt af stedet.
- Min far er gode venner
med Sheriffen, så jeg har
snart været hernede i en del
år. Jeg startede i opvasken
og så har jeg arbejdet mig
op, som man jo gør. Jeg har
også gået og været med til at
sætte stedet i stand løbende,

fortæller »Vic The Kid«.
- Bournonvilles Wild West
er en restaurant, hvor oplevelsen rækker længere end
bare at gå ud at spise. Familier og selskaber kan hygge
sig i autentiske omgivelser.
Gæsterne kan også hygge
sig med gratis aktiviteter
som for eksempel wild west
skydning, teste formen med
bue og pil, og konkurrere om
at slå søm i bræt.
Rodeotyren Ferdinand giver også gerne en tur. Stedet
er blevet et livslangt projekt
for mig, for man kan blive
ved med at udvikle konceptet og finde nye ting til udsmykningen, som jo er en
stor del af oplevelsen. Og det
er oplevelsen, dét at vores
gæster får en oplevelse ud
over det sædvanlige, når de
besøger os, der gør, at hele
holdet bag Bournonvilles
lægger hjerte og sjæl i vores
virksomhed, hver dag, lyder
det fra Sheriffen.

Mænd og kvinder kan dyste om alt fra skydning til sømslåning

Sheriffens mænd står klar til at føre gæsterne gennem en oplevelse ud over det sædvanlige.

