���������������

���������������������

Att tänka på inför planeringsmötet med oss
• typ av arrangemang
• krav på lokalen
• antal gäster
• ungefärlig budget
• sittande gäster eller buffé
• ev. alkoholservering

• ev. tema
• ev. önskemål om välkomstskylt, presentbord eller gästbok
• ev. trycksaker att dela ut
• ev. allergiker, vegetarianer eller veganer i sällskapet
• behov av blommor, dukning, underhållning eller speciell utrustning
• behov av fotograf

Vanliga frågor och svar
Kan man enbart hyra er lokal utan mat och personal?
Nej, däremot hyrs lokalen ut för konferenser och andra företagsarrangemang.
Finns det någon kyrka i närheten och hur bokar vi den?
Närmaste kyrka är Utby Kyrka. Kyrkan bokas via Nylöse församlingsexpedition.
Om vi inte vill viga oss i kyrkan, ﬁnns det något alternativ?
Vigslar kan ske i den anrika Regementsofﬁcersmässen, hyreskostnad 2 500 kr. Vigselförrättare ordnar ni själva.
Vi har hört talas om att det går att arrangera kanonsalut ute på kaserntorget, hur gör vi då?
Det går att boka genom oss till en kostnad av 2 500 kr.
Vi har tittat på era bröllopsmenyer, går det att ta bort eller lägga till om vi har andra önskemål?
Ja, vi skräddarsyr helt enligt era önskemål. Det är bara att kontakta oss för vidare diskussion.
Om vi bokar ett bröllopsarrangemang hos er, hur går planeringen till?
I våra priser ingår ett meny- och planeringsmöte på plats med krögaren. Övriga möten debiteras med 400 kr/h.
Vad ingår i menypriserna?
Dukning servering och städning. För alla festarrangemang tillkommer en lokalhyra på 6 000 kr.
Hur många får man vara i lokalen?
Eftersom lokalen är rymlig med högt i tak rekommenderar vi minst 50 och max 200 pers.
När får vi tillgång till lokalen?
Efter överenskommelse med krögaren.
Kan ni rekommendera något boende i närheten av Kviberg?
Ja, på kasernområdet ﬁnns Kvibergs vandrarhem & stugby. För vidare information www.vandrarhem.com
Vi har många långväga gäster som kommer bo på vandrarhemmet, kan vi boka gemensam brunch dagen efter?
Ja, vår stärkande kvibergbrunch!
Kan ni rekommendera någon ﬂorist där vi kan boka brudbukett och blomsterdekorationer?
Ja, vi samarbetar med Blomform; www.blomform.se
Finns det någon musikanläggning och hur gör vi om vi önskar boka en DJ eller ett band?
Liten anläggning med trådlös mikrofon ingår; för dans hyr vi in större musikanläggning. Vi har också ett brett kontaktnät
gällande vigselmusiker, dansmusik, musikunderhållning (vi rekommenderar www.jos.vg), DJ etc.
Fyrverkerier och andra pyrotekniska aktiviteter hjälper vi också gärna till med att förmedla.
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Menyförslag
Meny I
Fänkålssoppa med rökt lax och hembakad grissini
*
Timjan- och citrusbakad ﬂäskﬁlé med rotfruktsgratäng,
honungs- och getostcrème
*
Chokladmousse Callebaut i kopp med hallon
350 kr

Meny II
Havskräftsbisque med en touch av Armagnac
serveras med parmesanstång
*
Gödkalvryggbiff med kantarellrisotto, madeirasky,
ragu på färska bönor
*
Klassisk crème brulée med hallonsorbet
415 kr

Meny III
Toast Skagen toppad med löjrom
*
Hjortytterﬁlé med gräddkokt spetskål,
skogsvampsås och gratinerad bakpotatis
*
Bavaroise på yoghurt med basilika- och äppelpesto och jordgubbar
480 kr
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Meny IV
Kycklingballotine fylld med basilika,
röd pesto
*
Vitlöksbakad torskrygg på caesarsallad med portvinsky
och sparrispotatis
*
Rabarberconsommé med kardemummacaramel
480 kr

Meny V
Kalvcarpaccio med hyvlad parmesan och liten örtsallad
*
Grillad hälleﬂundra à la Bourguignonne
med rödvinssås, portvinskokta champinjoner, knaperstekt ﬂäsk och västerbottenpuré
*
Alla goda ting är tre!
choklad/färska bär/bakverk
560 kr
Klassisk bröllopstårta i våningar
med kaffe
95 kr

Drycker

Anna de Codorníu, Spanien 330 kr/ﬂ.
Pannier Brut, Champagne 480 kr/ﬂ.
Husets vita och röda vin från Maipo Valley, Chile
140:-/ﬂ.
Gran Viña Sol, Torres, Spanien 210 kr/ﬂ.
Vicar’s Choice Sauvignon blanc, Nya Zeeland 280 kr/ﬂ.
Masi Valpolicella Bonacosta, Italien 250 kr/ﬂ.
Nederburg Manor House Cabernet Sauvignon
270 kr/ﬂ.

Vinpak Bas

1 glas mousserande
3 glas husets vin
6 cl Red Muscadel
190 kr

Vinpak Exklusivt

1 glas champagne
1 glas Vicar’s Choice Sauvignon Blance
2 glas Nederburg Manor House Cabernet Sauvignon
4 cl valfri avec
300 kr

Red Muscadel 6 kr/cl.
Cordier Sauternes Collection Privée 8 kr/cl.
Grönstedt Monopol VSOP 15 kr/cl.
Xanté Poire au Cognac 15 kr/cl.
Bailey’s Irish Cream 12 kr/cl.
Bushmills Malt, Irland 15 kr/cl.
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