BRÖLLOP HOS OSS
Vår fantastiska miljö och den gamla kungsgårdens
idylliska charm är den lilla bröllopsfesten perfekt
att hos oss. Med vår erfarenhet kan ni vara trygga,
vi hjälper er att göra er dag till något alldeles
extra.
Möjligheter finns för bar, musikunderhållning och
övriga önskemål.
Vi har även möjlighet för boende i direkt anslutning
till Kungsgården.
Vinteritd är det optimala antalet ca 60 gäster.
Sommartid kan vi i vår trädgård ta upp till 300
gäster.
Kontakta oss för ett inledande möte,
bokning@erikstorpskungsgard.se
BRÖLLOP HOS ER
Vill ni hellre hålla er fest i annan lokal går det
alldeles utmärk. Med vår erfarenhet och kunskap kan
ni vara trygga på att ändå få en upplevlese i
toppklass. Vi gör allt från den enkla cateringen till
fullständig service med personal på plats för att
sköta hela festen.
Har ni inte redan bokat er lokal kan vi varmt
rekommendera några av våra sammarbetspartners som
alla har fantatiska lokaler.
Hedegårdens stenlada http://www.hedegarden.se
Fredshög http://www.fredshog.se
D O P
Vi är gärna med och gör ert dop till något extra.
Efter dopet står vi redo och ta emot era gäster.
Beroende på hur många ni är får ni ett eget anpassat
rum där ni kan sitta avskilt med era gäster. Vi
catrar givetvis även mat till er egen lokal om ni
vill det.
Kontakta oss för menyplanering och offert för er
speciella dag. Enklast når ni oss via
bokning@erikstorpskungsgard.se eller via telefon
0418-260 75.

M I N N E S S T U N D
I en lugn och stillsam miljö kan ni hos oss hålla er
minnesstund. Vi skräddarsyr givetvis stunden efter
era önskemål. Men nedan ser ni 3 populära
alternativ.

Alternativ 1
2 rätters minneslunch inkl. vatten/mineralvatten
195 :-

Alternativ 2
3x smörrebröd på hembakat bröd med råvaror efter vad säsongen har
att erbjuda inkl. vatten/mineralvatten
195 : -

Alternativ 3
3 rätters meny från 425 :-

Tillval
Kaffe & Tårta 95: -/person
Kaffe & Dessert 95: -/person
Linnepaket med duk & servett 45: -/person
Boka på bokning@erikstorpskungsgard.se eller ring på
0418-260 75

