Minnesstunder
Vi beklagar er sorg och hoppas vi får se till att er minnesstund blir ett fint avslut!
Vi skräddarsyr gärna Er stund efter Era önskemål och en ungefärlig prisbild
presenterar vi har här med några olika förslag på paket & lokal. Nedan finner
du fyra paket och dess innehåll samt priser. Har ni andra önskemål gällande
förtäring kontakta oss för offert och förslag.
När ni väljer meny gäller samma meny för hela sällskapet. Finns det
matrestrektioner? Säg till i förväg så ordnar vi en härlig meny för dessa personer
också.
Mat debiteras enligt beställning och dryck utöver paketen debiteras efter åtgång,
självklart finns alkoholfria alternativ. I paketen ingår lokal för det antal gäster du
betalar för, önskar du större lokal går det att ordna mot tillägg.
Med reservation för ändringar i menyer då råvarorna ändras efter säsong.

ÄNGLARNA 275 kr/pers
minimidebitering 12 personer

 Kaffe
 Tårta – välj mellan
o Prinsesstårta
(ni väljer färg – vit, grön, rosa, blå)

o Chokladtårta
o Gräddtårta
o Sommartårta (vid säsong)

ÄNGELN PÅ SLOTTET 575 kr/pers
minimidebitering 10 personer

 Slottsbuffé, vi har 4 olika bufféer att
välja mellan
 Tårta
 Måltidsdryck
 Kaffe
 Blommor Royale

ÄNGELN I RUMMET 395 kr/pers
minimidebitering 5 personer

 Välj mellan
o 3 sorters Canapéer
o 3 sorters Pinchos
o Smörgåstårta (samma sort för
hela sällskapet)






Tårta
Måltidsdryck
Kaffe
Blommor sleepy

ÄNGELN I SALONGEN 485 kr/pers
minimidebitering 5 personer

 Välj mellan
o Delitallrik
o 3 sorters smörrebröd
 Tårta
 Måltidsdryck
 Kaffe
 Blommor Dreamy

Minnesstunder
LOKAL
Ni kan välja att bara boka lokalen för er ceremoni eller även avsluta med
någon form av förtäring till er minnesstund.
Egen förtäring eller drycker får ej medtagas utan måste beställas via oss.
COVID ANPASSNING
Då restriktionerna för antal i kyrkan har dragits ned kan vi erbjuda er en lokal
för er ceremoni där ni kan samlas fler och ta ett sista farväl.
Vi dukar alltid upp enligt riktlinjer med avstånd, maxantal vid varje bord/rad
stolar, handsprit finns för alla besökare & om inga personer som är sjuka får
vistas i våra lokaler gäller både personal och gäster.

Lokal med ceremoni vid beställd förtäring

Endast lokal
Lagergrenska max 120 p
Oxenstierna max 40 p
Maria Sofia max 20 p
Sheffers salong max 14 p
Gyllenstierna max 10 p

8 000 kr
5 000 kr
4 000 kr
3 000 kr
2 500 kr

Musiksalen ca 45 p
5 000 kr
Lounge sittning i soffor & bord blandat
Priserna gäller 2 h dagtid kl 11:00-15:00 inkl
befintliga möbler, normal städning.

Övriga tillägg
Projektor & duk

800 kr

Dryckespaket på offert
Drycker vin, öl, lemonad mm på förfrågan

I alla salonger dukar vi bord om 4 pers,
med avstånd enligt riktlinjer, ni sitter vid
dukat bord under ceremonin. Efter
avslutad ceremoni tar vi fram det ni har
beställt.
Lokal
max antal
Lagergrenska
50 pers
Oxenstierna
28 pers
Maria Sofia
12 pers
Scheffers salong
8 pers
Gyllenstiernas salong 4 pers
Musiksalen (lounge) 32 pers

pris
4 000 kr
3 000 kr
2 000 kr
1 500 kr
1 000 kr
3 000 kr

Priserna gäller 1 h dagtid kl 11:00-15:00 i
samband med beställd förtäring via oss.
Befintliga möbler & normal städning ingår.

