Doppaket
Tack för er förfrågan!
Vi skräddarsyr gärna Er högtid efter Era önskemål men för att komma dit och få en
uppfattning om vad vi har och en ungefärlig prisbild presenterar vi här några olika
förslag på doppaket. Nedan finner du tre paket och dess innehåll samt priser.
När ni väljer meny gäller samma meny för hela sällskapet.
Finns matrestrektioner? Säg till i förväg så ordnar vi en härlig meny för dessa personer också.
Med reservation för ändringar i menyer och priser då råvarorna ändrar priser efter säsong
och tillgången.
Mat debiteras enligt beställning och dryck debiteras efter åtgång, självklart finns alkoholfria
alternativ.

VÅR LILLA
GAPHALS/SÖMTUTA

DRÖMUNGEN

PRINSEN &
PRINSESSAN

Välj mellan 3 sorters
Canapéer
Pinchos
Smörgåstårta

Välj mellan
Delitallrik
3 sorters smörrebröd

Doptårta
Måltidsdryck
Kaffe

Doptårta lite större
Måltidsdryck
Kaffe

Doptårta grande
Måltidsdryck
Kaffe

Blommor sleepy

Blommor Dreamy

Blommor Royale

Lokal

Lokal

Lokal

395 kr/pers

495 kr

595 kr

Tillägg:
Vinpaket modest (ett glas bubbel & ett glas vin)
Vinpaket grande (ett glas bubbel & två glas vin)
Champagne istället för bubbel i vinpaketen

165 kr
255 kr
45 kr/glas

Projektor & duk

800 kr

Slottsbuffé, vi har 4 olika
bufféer att välja mellan

Doppaket
Här kan Du se priser hos oss på Slottet om du själv vill sätta ihop ett eget paket.
Artikel
Mousserande
Mousserande alkoholfritt
Champagne
Slottsvin efter åtgång
Tilltugg 2 sorter
Trerätters middag
Tårta

från

Övrigt

45 kr/tilltugg
545 kr/person
120 kr/person

standard tårta

Avec 4cl

72 kr

standard sortiment

Kaffe
Lättdryck (cola, mineralvatten etc)

30 kr/person
35 kr/person

Chambre separé

från
från
ca

Pris
445 kr/fl
245 kr/fl
850 kr/fl
385 kr/fl

från 8 000 kr

För mer information och bokning vänligen kontakta oss på mail eller telefon.
Varmt välkomna!
Vänliga hälsningar,

Nacka Gourmet & Catering
Gustaf de Lavals Torg 8
131 60 NACKA
www.nackacatering.se
BG 6165-742302342

Tel: 08-718 04 05
info@nackacatering.se
Orgnr 556572-3276

