Bröllopspaket Platina

Detta ingår:
o
Välkomstskål med Champagne inkl. påfyllning
o

Kronans lyxiga snittar:
Gravad laxbakelse med rom
Gåsleverpastej med äppelkompott och babyspenat
Tunnbrödsrulle med rökt renskavsröra

o

Trerätters meny (förslag, självklart skräddarsyr vi menyn vid behov)
Förrätt: Trancherat ankbröst med sallad på säsongens primörer och äppelkompott
Huvudrätt: Hjort-eller Oxfilémedaljonger med smörstekt Karl Johansvamp och potatisbakelse serveras med mustig rödvinssås samt rönnbärsgelé
Dessert: Trippel chokladmousse på mörk choklad, mjölkchoklad samt vit choklad med
vaniljmascarpone och myltade björnbär toppat med crunch

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Exklusiva vinvalet: 1 glas till förrätt, 2 glas till varmrätt, 1 glas dessertvin
Kaffe med Avec
Godisskålar
Dukning med linnedukar, linneservetter, levande ljus och välkomstmarschaller
All serveringspersonal samt barpersonal
Musikanläggning och dansgolv
Svenska flaggan hissad över Göteborg
2 timmar planeringstid med vår bokningsansvarig
Lokalhyra till 01 samt städning

Pris per person: 1.490 kr
Extra tillägg
Drinkbiljetter till baren 95 kr styck
Öl/Vinbiljetter 65 kr styck
Förlängda öppettider 2.000 kr i timmen

Bröllopspaket Guld

Detta ingår:
o
Välkomstskål/Brudskål med mousserande
o

Kronans lilla bord:
Varieté av ostkuber
Laxmousse och löjrom på rågbröd
Olivtapenade med fröknäcke

o

3-rätters meny (förslag, självklart skräddarsyr vi menyn vid behov)
Räkbakelse på kavring på en bädd av babyspenat toppat med örtolja
Laxfärserad Rödtunga med kräftrisotto, säsongens primörer och smörad Chablissås
Chokladbakelse med halloncoulis och lättvispad grädde

o
o
o
o
o
o
o
o

Goda vinvalet: 1 glas till förrätt, 2 glas till varmrätt, 1 glas dessertvin
Kaffe
Dukning med linnedukar, linneservetter, levande ljus och välkomstmarschaller
All serveringspersonal samt barpersonal
Musikanläggning och dansgolv
Svenska flaggan hissad över Göteborg
2 timmar planeringstid med vår bokningsansvarig
Lokalhyra till 01 samt städning

Pris per person: 1.090 kr
Extra tillägg
Champagne till skålen +40 kr per gäst
Drinkbiljetter till baren 95 kr styck
Öl/Vinbiljetter 65 kr styck
Förlängda öppettider 2.000 kr i timmen

Bröllopspaket Brilliant

Detta ingår:
o
Välkomstskål/Brudskål med mousserande
o

Bröllopsbuffé (förslag, självklart skräddarsyr vi menyn vid behov)
Rökt rensteksrulle med pepparrot
Palsternacksmousse på kavring med rökt lax och rom
Färskpotatissallad med rädisor och vårlök
Ljummen Laxballotine med färskost och örter
Kycklingfilé med rostade solrosfrön och kallpressad olivolja
Mini Wallenbergare med pressgurka och gelé
Skivad anka med ramslökscrème
Rostad potatis och rotfrukter
Skånsk äppelkaka med vaniljcrème

o
o
o
o
o
o
o
o

2 glas öl/vin till maten
Kaffe
Dukning med linnedukar, linneservetter, levande ljus och välkomstmarschaller
All serveringspersonal samt barpersonal
Musikanläggning och dansgolv
Svenska flaggan hissad över Göteborg
2 timmar planeringstid med vår bokningsansvarig
Lokalhyra till 01 samt städning

Pris per person: 990 kr
Extra tillägg
Champagne till skålen +40 kr per gäst
Drinkbiljetter till baren 95 kr styck
Öl/Vinbiljetter 65 kr styck
Förlängda öppettider 2.000 kr i timmen

