BR ÖL L OP PÅ S O C I E T E T S H U S E T

BRÖLLOP PÅ SOCIETETSHUSET
Ska ni gifta er och letar efter den perfekta platsen för er stora dag? Välkomna till Societetshuset Marstrand.
Beläget strax söder om Göteborg i Bohusläns skärgård erbjuds ni unika förutsättningar för att arrangera ert drömbröllop.

Societetshuset ligger placerat på Marstrands finaste plats, också känt som Kungsplan. Sveriges konung Kung Oscar II tillbringade i stort sett varje
sommar från 1887 till 1907 på Marstrand, vilket gav kunglig glans till ön. Den så kallade Kungsplanen blev ett naturligt nav för det sociala liv som
sedermera gjort Marstrand till den berömda ort den är i dag.

Med havet som närmsta granne dukar ni upp er fest under ljuskronorna med linneservetter i den stora balsalen inne på Societetshuset.
På stora scenen står bandet för underhållning och från restaurangköket serveras maten.
När det är dags för dans och fest står våra barer redo och stora salen blir till dansgolv.

När kvällen lider mot sitt slut vandrar gästerna lyckliga till sina rum på Kurhotellet, ett stenkast från Societetshuset.
På morgondagen serveras en god frukostbuffé där bröllopssällskapet utbyter gårdagens höjdpunkter med varandra.

INNEHÅLL
BRÖLLOP PÅ SOCIETETSHUSET
Lokalhyra från klockan 10.00-02.00
Uppdukning , inklusive klassiskt linne, levande ljus och enklare blomma
Personal under sittning
Barpersonal under hela kvällen
Städ av lokal

PAKETFÖRSLAG
PAKET ELEGANT
Välkomstdrink: 1 glas mousserande
Förrätt: 1 glas vin
Varmrätt: 2 glas vin
Dessert: kaffe
Samt dukning med klassiskt linne, levande ljus samt enklare blomma,
(vi anpassar färg efter önskemål)

TILLVAL
Nattvickning
Tilltugg till brudskål
Avec till kaffet
Barnmeny
Mat till övrig personal som inte ingår i bröllopssällskapet

UNDERHÅLLNING
BAND & DJ
Att anlita band eller liknande går bra, bandets utrustning med mera måste finnas färdiguppställt och klart senast kl 15.00
Har de mycket utrustning och behöver bil över färjan så måste detta anmälas till oss för en beställning av färjeöverfart
Inne på Societetshuset finns en stor scen som är lämplig för band & DJ att underhålla

DRYCK & BAR
NEDAN VISAS BERÄKNING VAD SOM DRICKS I GENOMSNITT
2 glas fördrink
5 glas vin till middagen
1-2 öl
2-4 groggar
Mixat med shots
1 avec till kaffet

ÖPPEN BAR EFTER SITTNING (TILLVAL)
Möjligt tillval enligt överenskommelse vid bokning
Till exempel
Fri påfyllning av fördrink
Fri påfyllning av middagsdryck
Fri bar
Dryckesbiljetter

KÖRSCHEMA FÖRSLAG
TIDSUPPLÄGG (FÖRSLAG)
Lokalen kommer finns tillgänglig från kl 10.00-02.00
Förslag på tidsschema, beräknat på ca 100 gäster. Här går det självklart att justera tiderna så som ni önskar.
Lägg gärna in vilka tider bandet kommer 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 och toastmadamé gör entré. Presentation av middag
(med hjälp av personal från servis), mat och dryck, förhållningsregler under middagen samt lokalen och vad som finns i den
18.10 Servering av förrätten påbörjas
18.15 FÖRRÄTT
18.30 Tal med mera
19.15 Paus 1, mingelmusik. Avdukning förrätt
19.30 Servering av varmrätten påbörjas
19.40 VARMRÄTT
19.50 Tal med mera
20.30 Paus 2, mingelmusik spelas, Avdukning varmrätt
20.50 Tal med mera
21.10 Servering av dessert påbörjas
21.15 DESSERT
21.30 Tal med mera
21.55 Paus 3, mingelmusik spelas. Avdukning dessert
22.10 Tal med mera
22.50 Brudvals
23.00 PARTY! – Tillstånd till 02.00

ÖVRIGT
BOENDE
Vid bokning av bröllop på Societetshuset kan reservation av rum på Kurhotellet anordnas för bröllopsgästerna.

ANTAL
Vi tar inga bröllopsbokningar med mindre än 50 gäster, max 300.

ÖNSKEMÅL
Vi vill att eran stora dag ska bli den bästa och därför skräddarsyr vi efter era önskemål i största möjliga mål

KONTAKT
För prisförslag och mer information
vänligen kontakta oss

Tina Strömberg
tina.stromberg@kungsplan.se
Event, möten & konferens

