BRÖLLOP & FEST
PÅ
BOMMERSVIK
2022/2023

RESTAURANGEN

BRÖLLOP I RESTAURANGEN
Börja med en drink på verandan och slå er sedan ned vid dukade bord med
stora panoramafönster mot sjön. Njut av god mat och dryck, era gästers tal
och spex och välj mellan att fortsätta festen i restaurangen eller i vår
klubblokal eller loge.
Mat och dryck ska vara personligt, precis som varje festdag,
därför tar vår kock och restaurangchef i samråd med er fram kvällens menyer.
Vi jobbar med hållbarhet och råvaror i säsong och ser gärna att ni har samma
tänk vid val av meny.
Vår bröllopskoordinator leder er genom planeringen så att ni kan slappna av
och njuta av er dag med vetskapen att allt är planerat efter era behov.
Hos oss finns många möjligheter, påbörja er helg redan på fredagen med en
härlig avslappnad grillafton vid stranden, låt gästerna njuta av bad
och bastu, biljard och lära känna varandra.
Välj att viga er i en kyrka, utomhus hos oss eller annan önskad
plats och upplev en riktigt fin helg tillsammans.

INGÅR I BOKNINGSAVGIFTEN
Visning av restaurangen & hotellrum
Planeringsmöten med vår projektledare (2h)
Konsultation med vår kock för meny (0,5h)
och vår restaurangchef för dryck (0,5h)
Befintliga bord och stolar
Dukning med linnedukar och linneservetter,
ljus och enklare snittblomma på borden
Porslin och städning
Serveringspersonal
Enklare ljud och ljus
Scenpodio och 1 mikrofon
Projektor och duk
Öppet till 02:00

15 000kr

BRÖLLLOPSPAKET
Tre sorters snittar
1,5 glas mousserande eller
1 glas champagne
Förrätt med 1 glas vin
Varmrätt med 1 ½ glas vin
Dessert med 1 glas dessertvin
Kaffe/ Te med 3 cl avec
Provsmakning av menyn, för 2 personer

1 395kr/ person

FÖRUTSÄTTNINGAR
Bokas för 60-150 personer
Boende för minst 40 personer ska bokas
Bokningsbart sept-juni, i mån av plats

TILLVAL/PRISEXEMPEL
MAT & DRYCK
Bröllopstårta från 105 kr/bit
Vickning från 80 kr/person
Brunch dagen efter 9:30-11:00 + 75 kr/person på frukostpriset
Barförsäljning på annan plats, försäljningsgaranti min. 5 000 kr
BOENDE & MERVÄRDE
Boende dubbelrum ink frukost 1 295 kr
Boende enkelrum ink frukost 895 kr
Bastu till gäster (ej övernattande) 100 kr/person
LOKALER
Lövning av logen från 3 125 kr
Lövning av verandan från 750 kr
Vigselplats, Bommersbågen 5 500 kr
Klubbhuset för efterföljande dans & fest 5 000 kr
Logen för efterföljande dans & fest 7 000 kr
Större scen 150kr/scenpodie
Projektor och duk 750 kr
TJÄNSTER
Konsultation med vår bröllopskoordinator 750 kr/timmen
Utdelning av goodiebags 20kr/rum
Extrastäd /konfetti/bortforsling av dekorationer 3 000 kr
TRANSPORT
Buss från Stockholm från 4 510 kr

DET FINSTILTA
Vid bekräftad bokning tas
en handpenning på
10 000 kr.
Kostnadsfri avbokning
med återbetalning av
handpenning senast 6
månader före eventet.
Justering av antalet gäster
+/- 10% fram till 2 veckor
innan.

KONTAKT
Anna Lindqvist
anna.lindqvist@bommersvik.se
079 066 42 72
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