B r ö l l o p
Boka drömbröllopet hos oss

Drömmer ni om ett
romantiskt bröllop?
Hos oss kan fantasin flöda fritt, våra erfarna
bröllopsfixare hjälper er att skapa ett minne för livet
där nästan ingenting är omöjligt!
I vårt eleganta och rymliga fest-tält ryms upp
till 150 gäster. Önskar ni övernatta finns våra
hotellbyggnader endast ett stenkast bort, självklart
ingår en härlig frukostbuffé.

Vår festvåning
Välkommen till vårt fest-tält, här skapar vi gemensamt
ert bröllop till att bli allt ni någonsin drömt om. Magi
och romantik är inte bara ord hos oss, vi gör era
drömmar till verklighet!
Fest-tältet är hela 250m² med 2 mindre anslutande tält,
det ena inhyser en fullt utrustad bar, det andra är till för
ett band eller DJ.
Stora eleganta glaspartier bjuder på vyer över den
fantastiska sörmländska naturen som får bli kulissen till
ert bröllop.

Bröllop Turinge 2021
Meze paket
Bröllopsplanering
Välkomstdrink (mousserande)
13 olika meza (3 varma, 9 kalla)
Nötter
Grillmix
Alkoholfritt till maten
Rum till brudparet
Kaffe
Tårta i bit
Fruktfat
Enklare dekor till gästbord med snittblommor
1350:- per person 50-120 pers.
1595:- per person 20-50 pers.

3- rätters paket
Bröllopsplanering
Välkomstdrink (mousserande)
3 rätters middag efter våra menyförslag Nötter
Alkoholfritt till maten
Rum till brudparet
Kaffe
Tårta i bit
Enklare dekor till gästbord med snittblommor
895:- per person 50-120 pers.
1095:- per person 20-50 pers.

Välj till extra meza till ditt paket
35kr per person (påfyllning ingår)
Hummos
Aubergineröra
Mhammara
Kycklingröra
Tzatiki
Tabbouli

55kr per person (påfyllning ingår)
Fattouch
Grekisk sallad
Pastasallad
Dolma veg
Ostrullar
Fetaost med pesto
Marinerad kycklinginnerfilé
Kibbe
Köttfärsrullar
Spenatpiroger
Falafel
Kycklingvingar
Halloumi
Köttfärspiroger
Batata harra

Bo hos oss
		Boende
Förläng festkänslan, släpp tanken på hemgång och övernatta
efter bröllopsfesten. När natten lider mot sitt slut kryper ni ner i våra
bekväma sängar. Våra hotellrum finns endast några steg bort.
Dagen efter vaknar ni upp till en gemensam frukost- eller
brunchbuffé.
Delad glädje är dubbel glädje, avsluta festen med era nära och
kära, skratta och prata om gårdagen innan det är dags att bryta
upp.

Vid bröllopsbokning erbjuder vi våra;
Queenrum (dubbelrum) och Greenrum (tvåbäddsrum) för 1500: - per
rum.
Singelrum 800: Kingrum familjerum med plats för fyra personer
Kingrum
1800: - / 2 pers
Kingrum
2100: - / 3 pers
Kingrum
2400: - / 4 pers
Varför inte checka in dagen innan festen, vakna upp till en
gemensam frukost, därefter kan man tillsammans med sina
tärnor göra sig i ordning för dagen i vårt rymliga loungerum i
huvudbyggnaden.
Här får ni alla plats och blir serverade bubbel, frukt och goda
sandwichar.
Pris för loungerummet 1000: -

