Sensommarlunch
i Orangeriet
sommar 2020

Välkomna till vårt härliga orangeri
precis nere vid vattnet här på Bockholmen!
Här erbjuder vi specialarrangemang för upp till
30 personer.
Vi serverar vår sommarlunch i Orangeriet som ett
sittande buffébord, för dig och ditt sällskap. Vi tycker
om den familjära känslan, så vi serverar allt på stora
fat på ert bord. Sharing is caring
Desserten serveras tilllsammans med kaffe eller te i
efterhand när alla är redo.

www.bockholmen.com

Sensommarlunch i Orangeriet
Meny

425 kr/pers

Brödkorg

med 3 sorters bröd & vispat smör

Priset är

exkl. dryck

Varmrökt lax
med löjrom-& örtsås

Grillat marinerat bogblad
med dragonmajonnäs

Rostad potatis
med sommarlök & kapris

Tomatsallad
med syrlig rödlök & basilikadressing

Melonsallad
med citrus, fetaost & koriander

Vaniljglass
med färska bär, vispad grädde & rostad mandel

Komplettera gärna din lunch med en fördrink med tilltugg
och kanske en kopp kaffe med avec till desserten.

BOKNINGSREGLER
Vi önskar er enhetliga beställning senast 1 vecka innan arrangemanget.
Minimum antal för bokning av orangeriet är 15 personer. En lokal hyra
tillkommer enligt nedan:
Lokalhyra Orangeriet, 3000 kr.
Lokalhyra Orangeriet samt trädäck, 6000 kr.
Det går självklart även bra att boka orangeriet med ett sällskap på färre än
15 personer, men då tillkommer en högre lokalhyra.
AVBOKNINGSREGLER
priser är ink. moms. avbokning av evenemang måste ske minst sju
arbetsdagar före utförandets datum för att undgå debitering. sker
avbokningen efter detta debiteras 500:- per bokad gäst. antalet kan justeras
kostnadsfritt fram tills två dagar innan ankomsttid. betalningsvillkor 10 dagar

HITTA TILL OSS

TUNNELBANAN
Ta tunnelbanan till Bergshamra. Den tar ca. 10 minuter från TCentralen.
När du kommer fram till Bergshamra ta uppgången mot
Bergshamra S. Väl uppe på gatan ta sikte på “gamla vägen” och följ
sedan den vägen ändå ner till vattnet där du sedan ser den lilla bron
över till Bockholmen.
BIL
Från e4:an – I höjd med Järva krog, tag Bergshamraleden mot E18 för
att sedan svänga av på ”gamla vägen” och följ sedan den ner till
vattnet. När ni kommit fram till bron över till Bockholmen, parkera bilen,
mata p-mätaren med ett par kronor (10 kr/timme eller 80 kr/dygn) och
promenera sedan över den lilla bron till Bockholmen.
BÅT
Det går tyvärr inga kommunala båtar till oss men det går fint att
anlända med egen båt. Vi har en relativt stor brygga med ca 8 meters
djup för att tillgodose de flesta båttyper. Om ni är intresserade utav att
boka en privat båtresa till oss, kontakta gärna våra kollegor på More
Activities på bokning@moreactivities.se.
KOORDINAT ER
Latitude: N 59º 22,644′ Longitude: E 18º 3,2039′

VÄLKOMMEN!

www.bockholmen.com

