
BRÖLLOP

MED HAVET SOM NÄRMSTA GRANNE



VÄ L KO M N A  T I L L  VÅ R  E G N A  H AVSV I K

Under högsäsong, från midsommar och fram till mitten av augusti, har vi öppet för all-
mänheten. Före eller efter högsäsongen går det bra att abonnera hela anläggningen.

I vår restaurang har vi plats för 80 sittande  eller 120 minglande. Vi har även mindre lokaler 
samt bergrummet där man t ex. kan ha mingel.

Eftersom varje bröllop är unik anpassar vi självklart upplägget efter era tankar och önske-
mål, men på nästa sida får ni en bild av hur grunderna ser ut.

Menyförslagen skickas separat.

Slutna sällskap får abonnera lokalen till kl. 01.00. För ett tillägg på 3.000:- kan man abon-
nera till 03:00.

Se separat karta

Närmaste brygga är Simpnäs och därifrån går passbåten ”Monsun” enligt tidtabell över 
till Arholma brygga. Vi hämtar packning med fyrhjuling. 
Man kan även boka taxibåt om man vill komma direkt till vår brygga. 
Smidigaste stället att ta sig till bilvägen är Räfsnäs brygga. Därifrån är det taxibåt som 
gäller.  
Det finns en rad olika taxibåtar man kan boka från SImpnäs och Räfsnäs. Fråga oss så 
förmedlar vi kontakten.

Vi hjälper gärna till med kontakter.

Vid bokning av bröllop faktureras 20 000 kr
Bokningen av datumet är definitiv när betalning erlagts. (Bokningsavgiften dras sedan av 
vid slutbetalningen.)
Slutreglering mot faktura sker efter arrangemanget

Vid avbokning efter bokningsavgift betalats återbetalas inte bokningsavgiften.
Vid avbokning senare än 60 dagar före bröllopet/festen skall 100% av det totala beräkna-
de beloppet betalas

DATUM

SITTPLATSER

PRISER

MENY

TIDER

LOGI

TRANSPORT

DJ & BAND

BOKNING

AVBOKNING



BRÖLLOP

GRUNDPRISER



P R I S E R  FÖ R  B RÖ L LO P  PÅ  A R H O L M A  N O R D

I denna avgift ingår hyra av lokal, dukar, servetter, personal, städ med 
mer. 

Champagne 
Mousserande vin eller dryck 
Mousserande vin på glas

Till fördrinken och minglet innan middagen

Grillbuffé med lokala råvaror.
Dryck till buffén (2 glas vin eller öl) och kaffe till tårtan
(tårtan ordnar ni själva och vi dukar fram och serverar den)   
  
3-rätters middag inkl. ett glas vin till förrätten, ett glas vintill varmrät-
ten samt dessertvin, kaffe
(vinerna som ingår är vårat husvin, önskar man något annat vin
så löser vi självklart det efter era önskemål och budget)

4 cl. Cognac, Calvados, Whisky, Baileys eller Punsch

 Fri bar efter kaffe och avec.
Alt.1 – fatöl, cider, husets vin och alkoholfritt
Alt 2. – fatöl, cider, husets vin, ett urval av drinkar och alkoholfritt 
Alt 3. – ni bestämmer sortiment som skall erbjudas och betalar efter 
åtgång.
(Fri bar gäller endast då det bokas för samtliga gäster i sällskapet och 
gäller efter kaffe, avec, tårta och vals är avslutat och fram till kl. 01.00, 
därefter så betalas det på avräkning)

Korv i luckan med senap, ketchup, bostongurka och rostad lök

Frukostbuffé (ingår i all logi) 

Slutna sällskap kan abonnera lokalen fram till klockan 03.00

Boende med lakan, handduk, slutstädning samt frukostbuffé

GRUNDAVGIFT

FÖRDRINK

SNITTAR

MIDDAG (2 alt)

AVEC

BAR

VICKNING

FRUKOST

TIDER

LOGI

10 000 kr

795 kr / flaska
395 kr / flaska

79 kr / glas

30 kr / st

495:-/ person
200:-/ person

895 kr / person

80 kr / glas

175 kr / person
225 kr / person

55 kr / person

95 kr / person

3000 kr.

495:- / person och 
natt



G Ö R  B RÖ L LO P ET  T I L L  E N  L Å N G H E L G  ( M I N I M U M  2 0  G ÄST E R )

Bästa sättet att njuta av ert bröllop är att starta redan på fredagen 
med bastuhäng, middag vid stranden kanske ett åk i ziplinebanan, en 
tur i kajaken eller guidning i försvarsanläggningen Batteri Arholma.

Alt. 1 Grillad hamburgare med sköna tillbehör, gästen bygger ihop sin 
egen burgare 
Alt. 2 Renskavsröra med goda tillbehör i pitabröd. Vi kör på Muurika 
och det blir en perfekt mingelmat vid stranden eller på berget.

Efter middagen så är den vedeldade bastun varm och där 
finns, ishinkar fyllda med dryck och nii betalar efter åtgång. 
Härligt bastuhäng är kanske den bästa uppladdningen inför lördagen.
Bastu – Ingår
Öl/cider
Alkoholfritt

Om ni har gäster kommer ut på fredagen eller tidigt på lördagen är 
det bra att tänka på att det behövs någon lunch. Då alla gäster har oli-
ka agendor denna dag så föreslår vi att man gör en sallad i Take-away 
skål, som dukas fram från kl. 12.00 så kan gästerna plocka lite när det 
passa dem.

Priserna gäller från 1 jan 2019 och tillsvidare. Samtliga priser är inklu-
sive moms. Vi reserverar oss för eventuella prishöjningar.

Vid frågor eller bokning är ni välkomna att höra av er! 
Telefon: 0176 – 560 40.

Hjärtligt välkomna!

MIDDAGS-
ALTERNATIV

BASTU

LUNCH LÖRDAG

165 kr / person

165 kr / person

50 kr / st
25 kr  / st

85 kr / person


