Jakobsbergs Gård Huvudbyggnaden

I Huvudbyggnaden finns sex rum och kök inklusive den vackra Jakobssalen med väggmålningar från
1760-talet.
För fest och middagar på kvällar och helger hyrs hela huset. Den
vackra Jakobssalen rymmer som mest 45 sittande gäster vid en
middagsdukning. Lokalen hyrs med självhushåll och ni
bestämmer helt själv över mat och dryck eller anlitar en catering.
Köket har begränsade möjligheter till matlagning för större
sällskap, förberedelser bör ske på annat håll.
Lokalen finns endast tillgänglig mellan de klockslag som bokats.
Stängningstiden fredag – lördag och helgdagsaftnar är 02.00,
avslutande av festligheterna skall ske kl 01.00
Vaktmästare finns tillgänglig under den tid ni hyrt, nycklar till
lokalen lämnas inte ut.
Kunden ansvarar själv eller via egen inhyrd catering/personal för ommöbleringar av lokalen och
återställande av möbleringen, samt att disken är klar och inställd i skåpen inom den tiden som är
hyrd

Jakobsbergs Gård Huvudbyggnaden
När ni kommer till Gårdens Huvudbyggnad för er sammankomst ordnar ni själva med ommöblering
och dukning av Jakobssalen. Bordslinne och ljus tar ni själva med er.
I vardagslag är salen möblerad endast med det stora bordet (140 x 435cm) och 16 stolar och så skall
det återställas av kund eller catering inom den tid som hyrts.
Det stora bordet ingår alltid i möbleringen och kan inte tas ut ur rummet. Fällbara extrabord (70 x
120 cm) finns i rummet intill. Fler stolar kan tas från de angränsade rummen. Om ni sätter bord vid
fönsterväggen, tänk då på att nödutgången inte får blockeras. Bord och stolar får aldrig ställas mot
de målade väggfälten.

Huvudbyggnaden hyrs per timme och ni
bokar från den tidpunkt ni vill ha tillträde.
Tider möjliga att boka är:
Må – torsdag 08.00 – 22.00
Fredag
08.00 – 02.00
Lördag
09.00 – 02.00
Söndag
11.00 – 22.00
Pris: må-torsdag och söndag 600,-/tim
Pris: fredag-lördag fram till kl 22.00, 650,-/tim
Pris: fredag-lördag kl 22.00 – 02.00, 850,-/tim
Nyårsafton fram till kl 22.00 750kr tim
Nyårsafton kl 22.00-02.00 950 kr tim
Midsommarafton - stängt
Minsta hyrestid söndag – torsdag är 4 tim
Minsta hyrestid fredag efter kl 16.00 är 6 tim
Minsta hyrestid lördag och helgafton är 6 tim

Väljer ni att ha en buffé så är Gula förmaket det lämpligaste rummet att sätta upp buffén i. I det
rummet finns två stora skåp där glas, porslin och bestick förvaras.

Jakobsbergs Gård Huvudbyggnaden
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Mat och kaffeservis Gustavsbergs Blå Blom.
Komplett uppsättning av bestick
Rödvins/Vitvins/Selterglas.
Glaskannor för vatten/juice, vinkaraffer
Glas och porslinsskålar i olika storlekar.
Serveringsfat, uppläggningsfat, serveringsbestick.
Brickor, skärbrädor, brödkorgar. Kastruller, korkskruvar,
flasköppnare.
Vaser och ljusstakar.
Kaffebryggare/termoskannor/kaffefilter.
Vattenkokare
Snabbgående diskmaskin, diskmedel ingår.
Hushållsspis med dubbla ugnar
Mikrovågsugn, kyl, frys.
Kökshanddukar
Köket har begränsade möjligheter för matlagning till större sällskap, förberedelser bör göras
på annat håll.

Bordslinne, servetter och ljus ingår inte.
Använd utrustning skall diskas, torkas och återställas inom den hyrda tiden
Förslag på catering: Stockholm Catering 08-533 309 20

www.stockholmcatering.se

Skafferiet

08-650 90 20

www.skafferiet.se

Britts Corner

08-673 07 20

www.brittscorner.com

ABC Matresan

08-766 22 90

www.abcmatresan.se

Westers

08-744 30 60

www.westers.se

