Jakobsbergs Gårds Södra flygel

Vid denna dukning har hyrda bestick använts. I Gårdens utrustning ingår inte förrättsbestick.

Detta hus har en rustik stil med träpanel på väggarna och en öppen planlösning. Huset ligger i
markplan, utan trappor och med ramp. Till fest och middag är det möjligt att duka för upp till 60
personer. Lokalen hyrs med självhushåll och Ni bestämmer helt själv över mat och dryck!
Köket är litet och av vanlig hushållsstandard, det är begränsade möjligheter till matlagning för större
sällskap, förberedelser bör göras på annat håll.
Hyrestaxor:
måndag - torsdag 09.00 – 22.00: 500 kr/tim
söndag
11.00 - 22.00: 500 kr/tim
fredag - lördag fram till kl 22.00: 550 kr/tim, 22-02: 750 kr/tim
Nyårsafton: fram till kl 22.00: 600 kr/tim, mellan kl 22-02: 800 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

Lokalen finns endast disponibel mellan de klockslag som bokats.
Vaktmästare finns tillgänglig under uthyrningstiden, nycklar till lokalen lämnas inte ut.
Kunden ansvarar själv eller via egen inhyrd personal/catering för eventuella ommöbleringar av lokalen
samt återställande av möbleringen, samt att disken är klar och inställd i skåpen inom den förhyrda tiden.
Övrig städning görs senare av Gårdens personal.

Stängningstiden fredag – lördag och helgaftnar är kl 02.00, avslutande av festligheterna skall
ske kl 01.00

Så här står bord och stolar när ni kommer till lokalen.
Ni möblerar om själva samt återställer möbleringen innan stängning.

Lokalen är också utrustad med:
•
•

•

•
•

Kaffegods, assietter och tallrikar
Skålar och serveringsfat, en enkel
uppsättning bestick. Förrättsbestick och
dessertbestick finns inte.
Det finns selterglas, ölglas,
champagneglas och rödvinsglas,
serveringsbestick, tårtspadar.
Korkskruvar, flasköppnare, vin- och
vattenkaraffer
I köket finns snabbgående diskmaskin,
kyl och frys, spis med två ugnar varav
den undre är varmluftsugn. I rummet
intill finns en extra drickakyl.

Vi håller med diskmedel, tvål, sopsäckar, kaffefilter samt torkhanddukar. Vi tillhandahåller inte ljus,
bordslinne och servetter.
Kunden eller av kunden inhyrd catering/personal ansvarar för återställning av möbler samt att porslin är
rent och återställt i skåpen inom den hyrda tiden.
Flaskor, kartonger, plast och metallförpackningar får inte slängas i soporna.
Köket är litet och av vanlig hushållsstandard, det är begränsade möjligheter till matlagning för större
sällskap, förberedelser bör göras på annat håll.
Visning av Gårdens lokaler sker efter överenskommelse med Gårdens personal som kan nås under
kontorstid på telefon 08-646 27 80 e-post: info@jakobsbergsgard.se

Catering vi kan rekommendera:
Stockholm Catering 08-533 309 20
www.stockholmcatering.se
Skafferiet
www.skafferiet.se

08-650 90 20

BrittsCorner
070-792 15 64
www.brittscorner.com
ABC Matresan
08-766 22 90
www.abcmatresan.se
Westers
www.westers.se

08-744 30 60

