Bröllop

PÅ DJURGÅRDSBRUNN

Bröllop

PÅ DJURGÅRDSBRUNN
Maxantal 150 personer

Minimidebitering 80àkuvert
Det lite större bröllopspaketet
1395 :-/person

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lokalhyra från 18:30 till 01:00
Fördrink i form av ett glas champagne med påfyllning
Tilltugg till fördrinken
Trerättersmiddag
Vinpaket till middagen *fyra glas vin till middagen (inkl. dessertvin)
Kaffe
Enklare blomarrangemang i små vaser till borden
Vita linnedukar till borden
Ljudanläggning till middagen för bakgrund & mingelmusik
Provsmakning av mat och dryck på Djurgårdsbrunn
Personal

Det lite mindre bröllopspaketet à 1195 :-/person
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lokalhyra från 18:30 till 01:00
Fördrink i form av ett glas mousserande med påfyllning
Enklare snacks till fördrinken
Trerättersmiddag
Vinpaket till middagen *tre glas vin till middagen (inkl. dessertvin)
Kaffe
Enklare blomarrangemang i små vaser till borden
Vita linnedukar till borden
Ljudanläggning till middagen för bakgrund & mingelmusik
Provsmakning av mat och dryck på Djurgårdsbrunn
Personal

Kostnadskalkyl
Pris
LOKAL
Lokalhyra från 08:00 till 01:00
Lokalhyra från 16:30 till 01:00
Lokalhyra från 18:30 till 01:00
Lokalhyra efter 01:00
MAT
Stota bröllopspaketet
Lilla bröllopspaketet
Bröllopstårta
Vickning
DRYCK
Tillägg vinpaket
Husets Cava
Husets Champagne
Husets vin
Avec
Drink
Flasköl
Alkoholfritt/läsk/mineralvatten
BAR
Fri bar (husvin, öl, standard drinkar)
Fri bar (husvin, öl, standard drinkar)
ÖVRIGT
DJ
Trådlös mic (x 2)
Bordsdekorationer
Taxivärd
Båttransport
Busstransport

Kommentar

40000 :20000 :0 :2500 :1395 :1195 :125 :35 :160 :460 :795 :440 :88 :135 :62 :38 :-

Inkl. uteserveringen
Inkl. uteserveringen
Inkl. uteserveringen
Per påbörjad timme
Minimidebitering 80 kuvert
Minimidebitering 80 kuvert
Från pris / person
Från pris / person
Lyxigare viner / person
Per flaska
Per flaska
Per flaska
Från pris, 4 cl
Från pris, 4 cl
Från pris / 33 cl flaska
Från pris / person

350 :- Från 22:00-01:00
200 :- Från 01:00-03:00
12500 :1000 :300 :5000 :18000 :7000 :-

Från pris, 4 h
Från pris / bord
Från pris / 2 h
Från pris, till / från Stockholm
Från pris, till / från Stockholm

Röd markering innebär rörliga kostnader och debiteras endast efter åtgång.

Vilkor:

Priserna är ink. moms. De fasta kostnaderna skall betalas senast veckan innan genomförandets datum. Övriga rörliga kostnader som dryck
faktureras efter genomfört evenemang. För att bekräfta er bokning betalar ni in 15000 kr i handpenning på vårt BG. Denna handpenning
dras av från slutfakturan som skickas efter genomfört evenemang. Avbokning av evenemang måste ske minst en månad(30 dagar) före
utförandets datum för att undgå debitering. Sker avbokningen efter detta debiteras gästen med 50% av den totala summan och vid
avbokning 7 dagar eller mindre före utförandets datum debiteras 100% av de beställda menyerna. Betalningsvilkor 10 dagar.

