
Bröllop På Flottsbro Värdshus 
 

Låt oss hjälpa till med planeringen och genomförandet av arrangemanget på en av era största 
dagar i livet. 

Vi erbjuder vackra lokaler i naturskön miljö med utsikt över Mälaren. Ni är mer än välkomna att 
viga er nere vid stranden eller i en skogsglänta vid vattnet. Vår charmiga stugby ett stenkast bort 

är en klar fördel för långväga gäster. 
 

Med vår professionella personal och med ett stort kontaktnät av duktiga samarbetspartner när det 
gäller transporter, bröllopstårtor, blomsterarrangemang, musiker, fotografer mm. kan vi se till att 

infria alla era förväntningar. 
 

Med tusentals nöjda bröllopsgäster har vi byggt upp en stabil organisation med ett driv att göra 
det där lilla extra. Detta innebär i sin tur att ni lugnt kan luta er tillbaka och bara njuta av er 

högtidsdag. 
 

 
 

 
 
 
 

I bröllopsmenyerna ingår följande: 
Lokalhyra 

Linnedukar och linneservetter 
Blomsterdekorationer 

Personal 
1 glas mousserande vin vid ankomst 

1 glas vin till förrätten 
1 glas vin till varmrätten 

Bröllopstårta 
Kaffe/te 
4 cl avec 

 

Premiumtillägg (för de som önskar) 

Påfyllning av mousserande vin vid ankomst 
2 sorters canapéer 

Påfyllning av varmrättsvin 
1 glas dessertvin 

Snacks under kvällen 
Vickning 

Pris: 275 kr/person 
 



 

 
 

Bröllopsmenyer 
 

Meny 1 
* Toast Skagen med löjrom, salladsskott och ört olja 

* Honungsglacerat ankbröst med potatis- och parmesanterrine, råstekt sparris och tryffelsås 
* Mjölkchokladpannacotta med syrlig fruktsallad 

Pris: 895 kr/person 
 

Meny 2 
* Lättrökt röding med blomkåls crème, rödbetor och örtskott 

* Helstekt kalvytterfilé med gratäng på potatis och västerbottenost, primörer 
och portvinssås 

* Crème brule med marinerade jordgubbar 
Pris: 925 kr/person 

 

Meny 3 
* Carpaccio med rostade pinjenötter, parmesanost, ruccola och sardellkräm 

* Grillad hälleflundra serveras med risotto på Karl-Johan svamp, kräftstjärtar, spenat samt 
hummersås 

* Kolapaj med mascarponecrème och hallon 
Pris: 995 kr/person 

 
(finns även bufféer att välja mellan på www.swedecatering.se)  

 
Övriga önskemål 

Vill ni ha champagne istället för mousserande, önskar ett premium dryckespaket till vald 
meny eller har ni några egna idéer eller önskemål är det inga problem att lösa 

Transport 
Som en extra service erbjuder vi våra gäster att ordna med transport till och från Flottsbro. 

Vare sig det är med häst och vagn eller Chevrolet för bröllopsparet eller buss för hela 
sällskapet har vi duktiga sammarbetspartners. 


