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PRISLISTA 2017
Lokalhyra inkl stolar & bord för 100 personer 12.000:-
Lokalhyra extra dag     2000:-
Förlängd lokalhyra 01-02.                                      1500:-
Vigselplats inkl sittbänkar & blomsterbåge   2000:-
Häst & Vagn till lokalen                                       4000:-
Musikanläggning*                                             1500:-
Städning*                                                           3500:-
Stolsöverdrag                                                        30kr/st
Porslin 3-rätters*                                                   28kr/st
Dukar                                                                   75kr/st
Linnéservetter                                                        15kr/st
Vattenkaraff                                                           20kr/st
Ljuslykta                                                               30kr/st
Vickning*                                                           40kr/p.p

Har vi ledigt ert festdatum?
Kontakta oss!

Specifikationer *
Musikanläggning- PAsystem 1000kw, 
trådlöst headset.
Städning – Lokalen lämnas som 
en avplockad resturang med sopor 
sorterade, innefattar ej diskning om 
inte så avtalas.
Porslin - 1x champagneglas,1x röd-
vinsglas,1x vattenglas,1x tallrik varm-
rätt, 1x tallrik dessert, 1x kaffekopp, 
1x gaffel varmrätt, 1x kniv varmrätt 1x 
dessertsked
Vickning – Korv med bröd 2 p.p inkl 
personal och grill.

Diamantpaketet -  35.000:-  (totalt värde 41750kr)
För bröllopsgäster som vill ha det där lilla extra, anländ till lokalen med häst & vagn, skålandes med ett glas bubbel i hand fort-
sätter er framtida färd i livet tillsammans. 
 I priset ingår: Lokalhyra fre-sön, hyra av vigselplats, häst & vagn, musikanläggning, stolsöverdrag, porslin, dukar, linnéservetter, 
vattenkaraffer, ljuslyktor, vickning och städning. Personal ingår till vickning, jourpersonal under hela festens gång. 1 planerings-
möte.
*paketet gäller för 100pers. Tillägg av fler personer debiteras 220kr/p.p

Guldpaketet - 30.000:-  (totalt värde 35750kr)
Ibland är det skönt när allting är på sin plats och slippa röran med att hyra in saker från olika håll, guldpaketet är för kunden 
som inte vill komprimissa med kvalité och samtidigt unna sig lite lyx. I priset ingår: Lokalhyra fre-sön,  musikanläggning, stolsö-
verdrag, porslin, dukar, linnéservetter, vattenkaraffer, ljuslyktor, vickning och städning. Personal ingår till vickning, jourpersonal 
under hela festens gång. 
*paketet gäller för 100pers. Tillägg av fler personer debiteras 220kr/p.p

Silverpaketet - 25.000:-  (totalt värde 31750kr)
För kunden som vill göra en del själv på egen hand så passar silverpaketet som ringen på fingret. 
 I priset ingår: Lokalhyra fre-sön,  musikanläggning, stolsöverdrag, porslin, dukar, linnéservetter, vattenkaraffer, ljuslyktor och 
städning.  jourpersonal under hela festens gång. 
*paketet gäller för 100pers. Tillägg av fler personer debiteras 180kr/p.p
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