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BRÖLLOP 
i orangeriet 

Ett bröllop skall vara minnesvärt och okomplicerat.

I vårt bröllopspaket har vi därför tagit med allt det lilla extra som man vill uppleva och minnas på sin dag. 
Ni får en helhetsupplevelse utöver det vanliga och kan välja bland olika alternativ på allt från färg på 

dukarna till vaser och ljusstakar.  
Självklart dukar vi även upp med vårt vackra handgjorda porslin.

Hjärtligt välkomna!



Bröllopspaket á 1995: - per person  
Minimum 20 personer 

Inkluderar följande: 

Meny:
Bröllopsmeny i fem härliga serveringar

Snacks - förrätt - varmrätt - dessert - kaffegodis 
Ni väljer själva från säsongens meny som presenteras i mars

Kaffe & mineralvatten ingår självklart i menyn

Dekor:
Ni väljer fritt bland våra olika alternativ av - dukar, linneservetter, ljusstakar, vaser, snittblommor och mer där till 

Det lilla extra:
Möjlighet att spela egen musik via mobilhögtalare 

Avskild privat terrass 

Extra personal för bästa service

Tider:
Ni kan anlända från 17.00 och njuter fram till 24.00

(tillgång för dekoration och bordsplacering 16.00)

Dryckespaket: 

Vinpaket “standard” 595: - per person
Champagne med påfyllning vid ankomst, 1 glas till förrätten, 2 glas till varmrätten samt 1 glas dessertvin

 
Vinpaket “lyx” 795: - per person

Champagne med påfyllning vid ankomst, 1 glas till förrätten, 2 glas till varmrätten samt 1 glas dessertvin 

Alkoholfritt paket 495: - per person 

Fri bar 395: - per person
Husets vita och röda, mousserande, öl och två olika drinkar 

Vill ni spetsa till det ytterligare så kan vi erbjuda:

Vigsel på trädäcket 5000: - 
Exklusivitet mellan 16.00-18.00 

Fri möblering av befintliga möbler
Parasoller och paraplyer 

Presentbord

Personal 

Stanna kvar till 01.00 2500: -
 

Heldag i Orangeriet 15000: - 
 

Bröllopstårta 150: - per person
Exklusiveleveranskostnad 

 
Vickning 45: - per person 

Korv med bröd samt pucko 

 
Lite info om de små:

Minimiantal är reserverat till fullt betalande gäster 
0-3 år gratis (äter samma meny alt barn varmrätt)
3-8år 400kr (äter samma meny alt barn varmrätt)

8–12 år 900kr (äter samma meny alt barn varmrätt)

Från 12 år fullt pris

Dryckespaket 
*Vinpaket “standard” 

595 :- per person 

*Vinpaket “lyx”
795 :- per person 

*Champagne med påfyllning vid ankomst, 1 glas till förrätten,  
2 glas till varmrätten och 1 glas dessertvin 

Alkoholfritt paket 
495 :- per person 

*Fri bar
395 :- per person 

*Husets vita och röda, mousserande, öl och två olika drinkar
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AVBOKNINGSREGLER 

PRISERNA ÄR INK. MOMS. AVBOKNING AV EVENEMANG MÅSTE SKE MINST 28 ARBETSDAGAR FÖRE UTFÖRANDETS DATUM FÖR 
ATT UNDGÅ DEBITERING. SKER AVBOKNINGEN EFTER DETTA DEBITERAS GÄSTEN MED 500:- PER BOKAD GÄST. GÄST KAN JUSTERA 

ANTALET KOSTNADSFRITT FRAM TILLS 2 DAGAR INNAN, OBSERVERA DOCK VÅR MINIMIDEBITERING PÅ 20 KUVERT. 

PRIS KOMMENTAR
LOKAL
Lokalhyra 17:00 till 00:00 0:- Endast Orangeriet 

Vigsel på trädäcket 5000:- Exklusivitet mellan 16.00-18.00 

Stanna kvar till 01:00 2500:-
Lokalhyra 11:30 till 00:00 15000:-
PAKET / MAT
Bröllopspaket 1995:- Minimidebitering 20 kuvert 

Bröllopstårta 150:- Exklusive leveransavgift
Vickning 45:- Korv med bröd och pucko 
DRYCKESPAKET 
Standard 595:-
Lyx 795:-
Alkoholfritt 495:-
Fri bar  395:-
ÖVRIGT
Taxivärd 1875:- Från pris, 2 timmar 

Transport båt 18000:- Från pris, till/från Stockholm  

KOSTNADSKALKYL


