KÄRSÖGÅRDEN
Bokning av bröllop och andra festevenemang
Vi tar emot sällskap på 70 - 110 personer för sittning. Uthyrningstiden är mellan kl 10.00 och
kl 02.00 (musiken avslutas kl 01.30). Ni hyr festlokalen och får den möblerad, dukad samt ett
välkomstbord med glas till brudskålen på verandan eller i trädgården, till en kostnad av
24 000 kr. En bokningsavgift på 6 000 kr debiteras i förskott vilken sedan krediteras slutfakturan som tillsänds er efter festtillfället. Vid avbokning senare än 16 veckor före festtillfället förfaller förskottet.
I hyran ingår förutom upplåtelse av festsalen, möblering och dukning, lån av linnedukar och
servetter, baldakin, porslin, bestick, glas, koppar, ljushållare och vaser, tillhörande veranda
med partytält samt undan plockning för dans och slutstädning. Bordsdekorationer och
bröllopstårta har ni möjlighet att själva ansvara för.
Vårt kök har lång erfarenhet av catering till olika evenemang
och en förutsättning är att vi ordnar med maten då vi inte
upplåter våra restaurangkök till utomstående. Möjlighet att ta
med egen dryck finns dock. Ni väljer bland våra tvårätters
menyer eller bufféer. Pris per kuvert är från 600 kr och uppåt.
I det priset ingår också två sorters snittar till välkomst bordet.
Tillåter vädret kan ni efter middagen inta kaffe och
bröllopstårta runt lusthuset vid vattnet, framdukat i en
romantiskt upplyst trädgårdsmiljö.
När suget efter kvällsvickning gör sig påmint finns Tunaforsgrillen för nattgrillning. Här kan
ni beställa nattgrillningspaket med olika sorters korvar, bröd och tillbehör.
Vigselceremonin kan förläggas utomhus på Kärsögården, i trädgårdsdelen mot Mälaren eller i
friluftskyrkan uppe i Kärsöskogen.
Vi erbjuder också övernattningspaket. Kärsögården har 2-4-bäddsrum med dusch och toalett i
korridor. Övernattningspaket inkl. sänglinne och frukostbuffé finns från 40 -110 personer.
Brudparet bor i 1700-tals torpet.
För den som vill går det att anlända med båt till Kärsögården. Denna angör då vid ångbåtsbryggan, i direkt anslutning till festsalen.

