
Kan vi provsmaka vår valda bröllopsmeny? 
Provsmakning av menyn ingår inte i våra bröllopspaket men ni är 
varmt välkomna att boka bord och äta från vår á la carte meny. Ob-
servera att inte kan servera exakt samma mat dock då menyn på ert 
bröllop endast serveras till större sällskap. 

Kan vi ändra / kombinera ihop en egen meny utifrån era 
befintliga förslag?
Absolut, ni behöver dock välja en enhetlig meny till samtliga (med 
undantag för allergiker/vegetarianer). 

Gäller kravet på enhetlig meny även barn?
Ja, alternativt kan vi ordna köttbullar med klassika tillbehör till våra 
yngre gäster. 

Kan vi ta med oss en egen bröllopstårta?
Tyvärr inte, vi kan dock beställa in en bröllopstårta till er mot en ser-
veringskostnad på 95kr per person (utöver tårta/leverans). Vi bestäl-
ler oftast in våra tårtor via vår samarbetspartner Vetekatten men kan 
såklart kika på om vi kan beställa in från en annan leverantör efter era 
önskemål. 

Kan vi boka in ett möte för planering innan bröllopet på 
Bockholmen?
Absolut, ett möte ingår alltid när ni bokar bröllop hos oss, därefter är 
ni välkomna att boka in fler besök för 400kr per påbörjad timme. 

Går det bra att ha ett liveband som spelar?
Akustisk musik går bra fram tills 22:00 utomhus, vi tillåter dock inga 
liveband. Inne i Orangeriet har ni tillgång att spela egen musik via 
bluetooth från te.x. en mobiltelefon. 

Kan vi komma och dekorera innan?
Ni är välkomna 30 minuter innan bokad ankomst för att själva 
dekorera. Vi kan bistå med hjälp om ni så önskar, efter tydliga 
instruktioner, mot en tilläggskostnad på 400kr/h. Observera att vi ej 
tillåter konfetti eller fyverkerier här på Bockholmen. 

Kan ni ta emot blombud samma dag som bröllopet?
Absolut, vi behöver dock få veta ungefärlig ankomsttid av leverans. 
Vi ställer sedan er dessa i Orangeriet i de vaser som finns tillgängliga 
på plats (se ovan info om dekoration / tid). 
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