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 en 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 samarbetspartners 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 bröllopspaketet ingår följande
Lokal (Utsikten, Baren & Terrassen)
Linnedukar och linneservetter (vitt eller beige)
Blomsterdekorationer (rosa rosor, brudslöja & eukalyptus)
Serveringspersonal
Städning
Dryckespaket
3 rätters meny eller buffé

Dryckespaket
1 glas mousserande till fördrink/brudskål
1 glas vin till förrätt
1 glas vin till varmrätt
Kaffe/Te

Vi reserverar oss för prisförändringar. Alla priser som angetts är från priser och slutligt pris baseras på antalet
gäster och datum.

Bröllopsmenyer
Meny 1

Toastskagen med löjrom, salladsskott och ört-olja
Honugnsglacerat ankbröst med potatis- och parmesanterrine, råstekt sparris och tryffelsås
Mjölkchokladpannacotta med syrlig fruktsallad

995/ person

Meny 2

Lättrökt röding med blomkålscrème, rödbetor och örtskott
Helstekt kalvytterfilé med gratäng på potatis och västerbottenost, primörer och portvinssås
Crème Brule med marinerade jordgubbar
1095/ 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 marcarponecrème och hallon
1195/person

Grillbuffé
Helgrillad Biffrad
Grillad kyckling med trädgårdens örter
Färsk grillad chorizo
Gremoulata Lax med nykokta blåmusslor
Marinerad grillad zucchini, paprika, vårlök
Vattenmelonsallad med mynta & Fetaost
Sallad med ugnsrostade rödbetor blomkål matvete
Smörslungad färskpotatis med flingsalt
Avokado-hummus
Estragon smör
Pico di Gallo
BBQ-sås
surdegsbaguetter vispat smör, brie de meaux färska fikon
1095 /person

Vi reserverar oss för prisförändringar. Alla priser som angetts är från priser och slutligt pris baseras på antalet
gäster och datum.

Populära tillval
Klassisk bröllopstårta, (passionsfrukt, vitchoklad, hallon)
65 / person
Premiumtillägg
Påfyllning av mousserande vin vid ankomst (Brudskålen)
2 sorters kanapéer
Påfyllning av varmrättsvin
Snacks under kvällen
Vickning (2 grillade korvar med klassiska tillbehör, isad pucko)
275 /person
Avec 4 cl (Whiskey, Baileys, Cognac)
55 /person
Stolsöverdrag
40 /person
Discoljus
800
Extra öppet mellan 01:00-02:00
1800
Extra öppet mellan 02:00 – 03:00
3000
Busstransport
pris från.
2500
Övernattning Charmig stugby, ett stenkast från värdshuset. 2-6 Bäddsstugor, WC/Dusch
Läs mer på: https://www.flottsbro.se/sv/boende
Frukost dagen efter
pris från
155 /per person
Övriga Önskemål
Vill ni ha champagne istället för mousserande, önskar ett premium dryckespaket till vald meny
eller har ni några idéer eller önskemål så hjälper vi till att lösa dem.
Transport
Som extra service erbjuder vi våra gäster att ordna transport till och från Flottsbro. Vare sig det
är med häst och vagn, eller Chevrolet för bröllopsparet eller buss för hela sällskapet så har vi
duktiga samarbetspartners.
För mer information och inspiration besök oss på våra sociala medier
instagram.com/flottsbrovardshus
facebook.com/flottsbrovardshus
Vi reserverar oss för prisförändringar. Alla priser som angetts är från priser och slutligt pris baseras på antalet
gäster och datum.

