Upplägg/offert
Bröllop Marstrand

UPPLÄGG

Bröllop Societetshuset Marstrand
Antal gäster: ca 90st
• Cirka 11 st runda bord (räknat på att ni sitter 8 pers/bord)
Tidsupplägg:
• Lokalen kommer finnas tillgänglig från kl:10.00-03.00
• Förslag på tidsschema, beräknat på cirka 100 gäster. Här går det självklart att justera
på tiderna så som ni önskar. Lägg gärna in vilka tider bandet kommer att spela osv.
16.00 Alla gäster samlade för mingel vid Societetshuset.
16.30 Brudparet anländer, skål för brudparet & fortsatt mingel.
17.30 Alla gäster sätter sig till bords.
17.50 Alla gäster har satt sig, Toastmaster & toastmadamé gör entré. Presentation av middag (med
hjälp av personal från servis), mat och dryck, förhållningsregler under middagen samt lokalen & vad
som finns i den.
18.10 Servering av förrätten påbörjas.
18.15 FÖRRÄTT!
18.30 Tal med mera.
19.15 Rast 1, mingelmusik spelas. Avduk förrätt.
19.30 Servering av varmrätten påbörjas.
19.40 VARMRÄTT!
19.50 Tal med mera.
20.30 Rast 2, mingelmusik spelas. Avduk varmrätt.
20.50 Tal med mera.
21.10 Servering av efterrätt påbörjas.
21.15 EFTERRÄTT!
21.30 Tal med mera.
21.55 Rast 3, mingelmusik spelas. Avduk dessert.
22.10 Tal med mera.
22.50 Brudparets första dans.
23.00 PARTY! – i sidosalongen. Tillstånd till 03.00
02.30 Nattamat

Underhållning:
Att anlita band eller likande går bra, bandets utrustning m.m. måste finnas färdiguppställt och
klart senast 15.00. Ska bandet äta så måste detta förbeställas. Har de mycket utrustning och
behöver ta bil över på färjan så måste detta anmälas till oss för en beställning av färjeöverfart.
Kostnaden om 700kr per färjeöverfart debiteras beställaren.
Önskas DJ under kvällen/natten så går detta anordna mot en kostnad.
Ljud och Ljus:
Bifogat finner ni en lista på vad som finns i lokalen, detta ingår. Önskas tillägg/komplettering
av er eller bandet så står ni för den kostnaden.

Pris
I alla priser ingår:
- Lokalhyra under hela dagen, kl: 10.00-03.00.
- Uppdukning, ink. klassiskt linne, levande ljus och enklare blomma.
- Personal under sittning.
- Barpersonal under hela kvällen.
- Städ av lokal.

Meny
Bifogat finner ni menyförslag. Vi träffas för en provsmakning så ni kan bestämma er för vilka rätter ni
vill gå vidare med. Egna önskemål går också att skräddarsy tillsammans med köket.

Paketförslag
Paket Élégant
• Välkomstdrink: 1 glas mousserande
• Förrätt: 1 glas vin /pers
• Varmrätt: 2 glas vin/pers.
• Dessert: kaffe
Samt dukning med klassiskt linne, levande ljus samt enklare blomma. (vi anpassar färg efter ert
önskemål)
Pris: 1195 kr/per kuvert

Paket Societé
•
•
•
•

Välkomstdrink: 1 glas mousserande
Förrätt: 2 glas vin/pers.
Varmrätt: 2 glas vin/pers.
Dessert: kaffe och dessertvin á 6 cl (Ni var inte helt överens om dessertvin, vi kan därför byta
ut dessertvinet till ett glas extra i fördrink.)

Samt dukning med klassiskt linne, levande ljus samt enklare blomma.
Pris: 1395 kr/per kuvert

Tillval
•
•
•
•
•
•

Nattvickning: Korv med börd (2p/p) 35kr/kuvert
Nattvickning: Halv special (1p/p) 95kr/kuvert
Snittar till brudskål 35,- per snitt
Ostron till brudskålen 35,- p/p
Avec till kaffet 100,- p/p. Faktureras efter åtgång.
Barnmeny 3-rätters upp till 10 år 275,- p/p

Pris och upplägg bar
Fri/Öppen bar efter sittning (om man väljer paket Élégant eller Societé)
• Obegränsat med påfyllning av fördrink.
• Obegränsad extra dryck till maten.
• Helt öppen bar efter sittning.
60 000 kr är beräknat för 90 pers.

Dryck efter åtgång
Flaska vin 395: - /flaska.
Flaska mousserande 415: - /flaska.
Öl 60: - /flaska.
Grogg 109: - /st. (4 cl)
Shot 89: - /4 cl.

Kan bara tipsa om att folk brukar dricka/i genomsnitt:
- 2 glas fördrink
- 5 glas vin till middag
- 1-2 öl
- 2-4 groggar
- Mixat med shots.
Så om man betalar per enhet, så runt 1100 kr/person.

