BRÖLLOP

VI SKAPAR ERT DRÖMBRÖLLOP
Ett bröllop på Grythyttans Gästgivaregård är något utöver
det vanliga. Vi erbjuder helheten med kyrka, festlokal
och boende i vacker miljö med anor från 1600-talet.
Här får ni möjlighet att välja mellan tre olika
bröllopskoncept; diamant-, guld- eller silverbröllop.
Vi ser fram emot att få ta hand om en av de bästa
dagarna i ert liv!

SILVERBRÖLLOP
I detta koncept får ni tillgång till vår vackra
matsal där vi dukar upp en klassisk dukning
i vitt linne med vita linneservetter och vitt
porslin. Här intar ni sedan er trerätters
bröllopsmiddag.

- Bröllopsvisning
- Värdinna under bröllopsdagen
- Klassisk dukning med vitt linne.
Vita linneservetter och vitt porslin
- Meny och dryckespresentation inför gästerna
- Trerätters bröllopsmiddag enligt våra
menyförslag
- Tillgång till våra vackra salonger
- Övernattning med frukostbuffé för brudparet
- Romantik arrangemang till brudparet
- Matsal anpassad till gästernas antal

825 kr/kuvert

GULDBRÖLLOP
Utöver dukning och bröllopsmiddag får ni i detta
koncept bland annat fördrink och tilltugg,
vinpaket till bröllopsmiddagen samt
bröllopstårta och vickning som avrundning på
kvällen.

- Bröllopsvisning
- Bröllopsplanering
- Värdinna under bröllopsdagen
- Klassisk dukning med vitt linne, vita
linneservetter och vitt porslin
- Fördrink inkl. 3 sorters tilltugg
- Meny och dryckespresentation inför gästerna
- Trerätters bröllopsmiddag enligt våra
menyförslag
- Vinpaket med påfyllning till varmrätten
Alkoholfria alternativ finns
- Kaffe och 4 cl klassisk avec
- Bröllopstårta
- Tillgång till våra vackra salonger
- Baren öppen till klockan 01.00
- Vickning korv med bröd
- Övernattning med frukostbuffé för brudparet
- Romantik arrangemang till brudparet
- Menyprovning vid ett utvalt tillfälle
- Matsal anpassad till gästernas antal

1520 kr/kuvert

DIAMANTBRÖLLOP
I detta koncept abonnerar ni hela
Grythyttans Gästgivaregård och är
garanterade egen privat tid tillsammans med
era gäster från klockan 14.00 på er
bröllopsdag fram till 12.00 dagen därpå.

- Bröllopsvisning
- Bröllopsplanering
- Incheckning kl. 14.00
- Värdinna under dagen
- Klassisk dukning med vitt linne, vita
linneservetter och vitt porslin.
- Meny- och dryckespresentation inför
gästerna vid middagen
- Fördrink inkl. 3 sorters tilltugg
- Trerätters bröllopsmiddag enligt våra
menyförslag
- Vinpaket enligt våra förslag av källarviner
samt påfyllning till varmrätten.
Alkoholfria alternativ finns.
- Kaffe och 4 cl klassisk avec
- Bröllopstårta
- Vickning
- Baren öppen till klockan 01.00
- Romantikarrangemang på rummet till
brudparet
- Övernattning med frukostbuffé för
brudparet och samtliga gäster
- Menyprovning vid ett utvalt tillfälle
- Utcheckning kl. 12.00

195 000 kr inkl. Totalt 80
personer.
(Antalet personer beräknas både på barn
och vuxna).

BRÖLLOPSMENY

SNITTAR
- Bredsjö blå med marmelad och hembakat
knäckebröd
- Toast skagen toppad med löjrom
- Norröna matjessill med äggkräm på kavring
- Friterat tunnbröd med syrad grädde och
krasse
- Pepparrotsmousse med rökt renhjärta

FÖRRÄTTER
- Tartar på kalv med sparris, lagrad ost och
ramslök från vår trädgård
- Hummer, havskräfta och blåmussla
serveras med rostad grädde och löjrom

VARMRÄTTER
- Odlad röding serveras med citronsås,
forellrom och syrliga grönsaker
- Helstekt biff från Närke med rostad
blomkålspuré, smörkokt färsk lök, majonnäs
smaksatt med märg

DESSERT
- Rabarber från Grythyttan serveras med
rabarber och smultronsorbet och
karamelliserade mandlar
- Färska jordgubbar, chokladfondant
vaniljglass och fläder

MAT & DRYCK
SNITTAR & TILLTUGG
3 sorters snittar 100 kr per person

TILL KAFFET
1 pralin 40kr/person
2 sorters macarons (går att få i olika färger
efter tema) 40kr/person

BRÖLLOPSTÅRTA
Vår egen konditor bakar er bröllopstårta med
valfri fyllning ex hallon, blåbär, choklad.
Med vit dekormassa och enklare garnityr
85 kr/person . Andra önskemål enligt offert.

VICKNING
Korv med bröd 40 kr /person
Tunnbrödsklämma med mandelpotatis och
kantareller 95 kr/person
Chark och ostbricka 125 kr/person

DRYCK
Mousserande vin 95 kr/glas
Champagne 135 kr/glas
Alkoholfritt mousserande 50 kr/ glas
Vinpaket till er meny från 350 kr per/person
Alkoholfritt dryckespaket 150 kr per/person
Ölpaket från 130 kr per/person
Vin från 90 kr/glaset
Öl 40 cl 65 kr
Alkoholfritt 50 kr/glas
Utvalda avec 4cl 120 kr
Drinkbiljetter 4 cl 110 kr

ÖVRIGT
Provsmakning av menyn 750 kr per person
Förlängt öppethållande i baren
01-02.00 3000 kr
01-03.00 5000 kr

BOENDE FÖR ERA
GÄSTER
Pris per natt/rum
Svit 2990 kr/rum
Dubbelrum/twin-rum 1990 kr/rum
Enkelrum 995 kr

ADRESS:
GRYTHYTTANS GÄSTGIVAREGÅRD
PRÄSTGATAN 2,
712 81 GRYTHYTTAN
TELEFON: 0591 - 633 00
E-POST: KONTAKT@GRYTHYTTAN.COM
WWW.GRYTHYTTANSGASTGIVAREGÅRD.SE

