Bröllopsoffert

Till

Grundförslag 2019

Blivande Brudpar

Offerten är ett förslag - en grund - som också innehåller basinformation avseende vad vi
kan erbjuda för att ert bröllop och er bröllopsfest ska bli en oförglömlig upplevelse.
Vi har haft och har många bröllop här på Åkerby Herrgård och är kända för den goda
maten, härliga miljöer, personlig service och helhetskoncept för bröllop till en kostnad
som vi anpassar efter varje blivande brudpars ekonomi.
Den offert ni nu läser är alltså en bas att diskutera vidare kring och utgå från.
I trolska Bergslagen strax norr om småstadsidyllen Nora, vackert beläget vid Fåsjöns strand ligger Åkerby
Herrgård, som ett välbevarat minne från 1800-talets mitt då järnmalmsbrytningen gav rikedom till
företagsamma bergsmän i i trakten.
Åkerby Herrgård är idag en uppskattad anläggning för olika arrangemang och aktiviteter, för konferenser,
kurser och högtider. Omsorgsfullt renoverad med hänsyn till kulturhistoriska värden, funktionalitet och
upplevelser.
På Åkerby Herrgård får Ni högsta kvalitet och standard på boende, lokaler, mat och service. Den
fantastiska naturen runt Herrgården och miljöerna berör och ger mervärden .

Vi på Åkerby Herrgård ser fram emot att kunna göra ert bröllop till en underbar högtid
och oförglömlig upplevelse för livet.

OBS! Offerten ska ses och tolkas som en grund att utgå från avseende bröllopsfestens
innehåll, upplägg, genomförande, meny, ekonomi m.m. Vi har ju tid på oss att diskutera
det praktiska vidare
Datum:

Bröllop planeras till XX månad 2019
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Tid:

Vigsel i XX Kyrka den XX månad 2019 eller på Åkerby herrgård
Bröllopsfesten på Åkerby Herrgård planeras starta direkt efter det att
gästerna och brudparet anländer från vigseln.

Er kontakt:

NN

kontakt:

Anna-Lena Persson 070-6960601, Vd och ägare

Antal:

cirka XX gäster

Event:

Offerten avser bröllopsfest på Åkerby Herrgård

Flaggning:

Svenska flaggan hissas

Fotografering: Kontakter med professionell fotograf kan förmedlas genom Åkerby
Herrgård, om så önskas
Transporter:

Kan ordnas om så önskas . Transporter för gäster som behöver hämtas
gemensamt någonstans eller anländer till flygplats, centralstation eller
liknande.
Oftast vill brudparet komma ner genom allén i något annat än en vanlig
bil Ex. Någon spännande veteranbil eller häst och vagn. Häst och vagn
är mycket populärt. Vi har kontakter

Ankomst:

Bröllopsgästerna anländer till Åkerby Herrgård på bröllopsdagen eller
redan dagen innanberoende på om man kommer långväga ifrån eller
nära

Vigsel:

Sker oftast i någon av närliggande kyrkor. Järnboås kyrka är mycket fin
och populär bröllopskyrka.
Allt vanligare blir att Vigseln sker här på Åkerby Herrgård
Det finns flera fina och lämpliga miljöer ute och inne + rum/ lokaler att
välja på för er.

Brudskål:

Brudskål med mousserande vin eller alkoholfritt alternativ serveras i
Herrgården och utomhus vid bra väder. På andra våningen i herrgården
om vädret är mindre bra

Bröllopsfest:
Lokal

Bröllopsfesten genomförs i Cupolen ( restaurangen). Gästerna går efter
brudskålen i Herrgården till Cupolen för måltid och festligheter.
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De flesta brudpar - väljer till 99% - Tre rätters Bröllopsmeny , utvalda
drycker och bröllopstårta med kaffe samt vickning ( se menyförslag)
och bar
Underhållning, musik och dans. Baren är öppen till kl.01.00
Bar:

Vi har fullständiga rättigheter, fullt utrustad bar med ett bra sortiment
på öl, vin och sprit. Överenskommelse görs
med brudparet
- hur baren ska vara öppen på kvällen
- om baren ska vara helt fri (utan kostnader) för gästerna
- om baren ska vara delvis fri ( brudparet bjuder på x antal drinkar/
vin/ öl
- om bröllopsgästerna själva ska stå för kostnaderna för det de dricker
i baren
Dekorationer: Färger och tema utifrån brudparets önskemål. Exempelvis färger, som
finns i Brudbuketten + eventuellt egna önskemål om dekorationer på
borden (snäckor, höstlöv, stenar, blomblad)
Oftast och vanligast är - Högre ljusstakar på honnörsbordet samt lite
högre blomvaser. Silver eller mässingsstakar. Låga skålar med blommor
på övriga bord
Vissa Dekorationer kan läggas direkt på borden ex. murgröna, rönnbär,
blommor, kristaller, silver och eller guldstenar eller hjärtan etc
Brudbåge:

Vi tillverkar egna brudbågar av naturliga växter om brudparet vill ha
De flesta väljer grön bas med inslag av vitt. Kanske någon färg
ytterligare. Stilrent. Måste förbeställas

Dukning:

Utifrån brudparets önskemål
Oftast: Stilrent med vita linnedukar, vita ( eller gräddvita) servetter och
kristallglas, samt silver-/mässingsstakar – kandelabrar. Kombineras
med dekorationer enligt ovan.
Servetter: Vikta servetter och Små skålar med blommor mellan
mässingsstakar

Presentbord:

Presentbord ordnas på bord i ”biljardrummet” i Herrgården eller i
festlokalen i Cupolen. Presentbordet iordningsställs med vita linnedukar
Brukar finnas även om brudparet önskar pengar.
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Bordsplacering: Placering görs av brudparet
Oftast väljs; Honnörsbord med tungor
Namnskyltar ordnas av brudparet . Placeringslista och namnskyltar
lämnas till Åkerby i god tid, helst kvällen innan bröllopet och läggs
med fördel ut innan bröllopet. Vår personal hjälper till
Musik:
och
Underhållning:

Åkerby Herrgård har kontakter med duktiga professionella musiker
musikproducenter.
Vi ordnar gärna musik och underhållning d.v.s förmedlar kontakter efter era önskemål. Ljudanläggning finns och ordnas utifrån behov.
Dans efter måltiden innan tårtan + efter

Bröllopssvit:

På Åkerby Herrgård finns en underbar bröllopssvit till brudparet, som
vi dekorerar och gör i ordning för brudparet
Oftast bokar brudparet var sitt enkelrum eller ett dubbelrum vid
övernattning kvällen innan. Bröllopssviten 1400 kr / natt

Logi:

Gästerna kan med fördel bo på Åkerby Herrgård, vilket de flesta
nyttjar även om man bor nära Nora. Det är ju bröllopsfest
Vi har 70 rum, som kan användas som enkel och dubbelrum, 1
lägenhet för 5-6 personer. Bröllopsgästerna erhåller ett mycket
förmånligt pris för övernattning inklusive frukost.
Rummen kan disponeras från 11.00. De som så önskar kan bo flera
nätter. Extrapris till bröllopsgästerna är 975 kr/ dubbelrum/ natt inkl.
frukost och 700 kr/ enkelrum/ natt inkl. frukost.

Paket
Budgetpris

Bröllopsgästerna får ett paketpris för logi 2 nätter eller en natt inkl.
frukost och lunch + kaffe innan bröllopet.

Paketpris:

FÖRMÅNLIGA PRISER
1. Två nätter i dubbelrum med lunch för två personer
975kr +975 kr med frukost och 2 lunch a 100 kr= 2150 kr
2. En natt i dubbelrum för två personer med lunch för två personer
975 kr medfrukost och 2 lunch a 100 kr = 1175 kr
3. Två nätter i enkelrum med lunch för en person
700 kr+ 700 kr med frukost och lunch a 100 kr= 1500 kr
4. En natt i dubbelrum med lunch för en
700 kr med frukost + 1 lunch a 100 kr = 800 kr
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Betalas oftast av gästerna
Lunch:
Bröllopsdagen

Extra
Fredag kväll

Lunch serveras innan bröllopet till de gäster som så önskar
Det brukar vara väldigt uppskattat. Serveras till förmånligt pris.
Se ovan, angående överenskommelsen om paketpris till
bröllopsgästerna
Bröllopsgästerna, en del, brukar anlända dagen innan
Brudparet brukar ibland och ofta inbjuda gästerna till en träff på
kvällen innan med god mat och dryck . Baren är öppen

OBS: Kom ihåg - Vi pratar ihop oss utifrån att det passar er budget
Kostnad:

Vi erbjuder Er ett kuvertpris för nedanstående kompletta koncept
på 975- 1000 kr per person
vilket inkluderar allt enligt följande
▪
▪
▪
▪
▪
▪

OBS!

Brudskål med mousserande vin vid ankomst
3-rätters meny, bestående av förrätt, varmrätt, dessert
Vinpaket 3 glas vin till måltiden – 1 glas till varje rätt
Kaffe och bröllopstårta
Dukning och dekorationer ( i normal omfattning )
Vickning

Vi har många olika alternativ och förslag på genomförande - utifrån
brudparets önskemål och inte minst ekonomi
Tillval kan göras ex. Avec till kaffet, Drink i baren, Drinkbiljetter

Förmånligt

Vid önskemål om måltid på fredagskvällen erbjuder förmånliga priser

▪ Fredagskvällens måltid, en Buffé i Herrgården och därtill
hörande trevligheter. Baren öppen.
Drycker i baren ingår ej i priset/ kuvert
Vid önskemål från brudparet kan ovanstående kompletteras med olika tillval
och tjänster . Exempelvis; baren fri, fotografering, musik, underhållning,
transporter, aktiviteter, dagen - innan- kom - tillsammans- party m.m
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Bröllops Meny

( ett uppskattat smakfullt förslag)

Brudskål
Alla serveras Mousserande vin / alternativt alkoholfritt

Förrätt
Hemrökt röding på salladsbädd med kall herrgårdssås
eller
Räk- och kräftsallad med citronpannacotta och brödkrutonger
Dryck: utvalt vitt vin

Varmrätt
Oxfilé med potatisrösti, rödvinssky, rårörda lingon och grönsakssymfoni
eller
Kalvstek med potatisbakelse, skogssvampsås, höstgrönsaker och gelé
Dryck: utvald rött vin

Dessert
Lime- och Citronsorbet med bär och chokladsigill
eller
Äkta vaniljglass med lime sockrade jordgubbar och hemgjord chokladtryffel
Dryck: Dessertvin utvald efter val av dessert

Bröllopstårta
Herrgårdstårta eller princesstårta
Kaffe

Vickning
Tunnbrödsrullar
eller
Ostar med kex, bär och frukt
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Andra förslag på Bröllops Meny
Brudskål
Vin, cider, mousserande vin eller Champagne med fruset bär

Förrätt
Rökt hjortfilé på salladsbädd med rårörda lingon, västerbottenost
Laxtartar med citron- balsamsås, sallad
Love letters; Smördegsgömma med chevrésvamp
Hummersoppa med shiitakesvamp och brödkrutonger
Kräftstjärtar med getost & tomatcrostini
Västerbottenostpaj med krispig sallad

Varmrätt
Halstrad rödingfile´ med vitvinssås, dillpotatis och säsongens grönsaker
Hälleflundra med pressad potatis, svampsås, grönsakssymfoni
Vinmarinerad kalvstek, färsk potatis, rostade grönsaker, portvinssås och rårörda lingon
Kycklingfilé med soltorkade tomater och färskost, rödvinstryffel och risotto
Helstekt oxfile med krämig cognacsås, potatisgratäng, brässerade morötter

Dessert
Världens frukstsallad med grädde
Fläderparfait med jordgubbar bär och knäckflarn
Åkerbys Chokladtryffel med päronkompott
Passionsfruktparfait med säsongens bär
Vaniljglass med lime-jordgubbar
Champagnesorbet med nougat- chokladtryffel
Chokladglass med knäckflarn
Marängsymfoni med bär och frukt
Tiramisu

Bröllopstårta
Princesstårta med guldkanter
Chokladmoussetårta**
Rysk banantårta**
Hallontårta
Marängswisstårta
Kolatårta
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Vickning
Korv med bröd
Tunnbrödsrullar med god fyllning
Gubbröra med kavring, knäckebröd, tunnbröd, ostar, frukt
Ostar av olika slag samt tillbehör**
Janssons frestelse
Varma pizzaslices med olika smaktema
Kallskuret kött, potatissallad och hembakat bröd
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Övrigt:

Specialkost ordnas efter önskemål .
Avec till kaffet. Vi serverar gärna avec till gästerna om så önskas. Hur
och vad bestämmer vi gemensamt.
Lokalerna iordningsställs och ommöblering kan ske under
bröllopsfesten efter överenskommelse
Ljus, dekorationer och färgsättning ordnas efter överenskommelse
vad gäller färg, tema och innehåll
Vid behov kan teknik för presentationer, tal och bildvisning ordnas
Barnpassning, barnlekrum med Tv kan vi ordna. Det är många som
önskar detta så vi har vana.

Frågor:
Svar från
Er:

Kontakta VD Anna-Lena Persson, VD 070- 6960601

Vi ser verkligen fram emot att höra av er för vidare samtal kring ert
bröllop och därtill hörande planering samt bokning

Hjärtligt välkomna
Med vänliga hälsningar
Åkerby Herrgård
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