•FIRA KÄRLEKEN •

Bröllop
PÅ NORRTELJE BRENNERI

I samarbete med Concept Stories, Grannköket Catering,
och fotograf Mia Lewell

Bröllop på Norrtelje Brenneri
Vid bröllop på Norrtelje Brenneri har ni tillgång till hela
anläggningen från fredag lunch till söndag kväll.
Norrtelje Brenneri har möjlighet att ta upp till 130 gäster
och har servering till klockan 01.00 på festkvällen.
Här presenterar vi ett unikt bröllopspaket där ni utöver
lokalen även får styling, fotografering och catering till ert
bröllop.

Bröllopspaketet inkluderar
Norrtelje Brenneri
besök för planering och
inspiration
personal för servering,
disk och bar
glas och porslin
vita dukar och stolsöverdrag
tält på "piazzan" för
välkomstdrink och
mingel
stor gästparkering
korv med bröd innan
hemgång
brandvakt under hela
tillställningen
städning av lokalen

Concept Stories
möte på Norrtelje
Brenneri för planering
av styling, dekorering
av entré, bar och fest/
middagsyta
moodboards för dekor och
blommor
inköp och arrangemang
av blommor
bindning av brudbukett, två
tärnbuketter och tre corsage
(kostnad för blommor ingår ej)
möblerar lokalen, dukar
och stylar miljön efter
överenskommelse med
brudparet

Mia Lewell, fotograf

5 timmars bröllopsfotografering
- ni disponerar de sammanhängande timmarna som
ni vill under brölllopsdagen
ett personligt möte
innan er bröllopsdag
alla era bästa bilder från
dagen levereras digitalt,
redigerade och högupplösta
för fri användning
rabatterade trycksaker till
ert bröllop

Grannköket catering
brudskål och mingel
- canapé skagenröra
- canapé ädelost & plommonvalnötsmarmelad
- tunnbrödssnitt
middagsmeny
- Roslagsröra toppad med
sikrom och limevinegrette
serveras med kavring
- pepparstekt oxfilé med
tryffelsky, smörstekt bakpotatis, jordärtskockscreme
och confiterade coctailtomater
- champagnesorbet med limesocker
Pris: 545 kronor per person

Välj till

Dryckespaket
två glas bubbel
ett glas vitt vin
två glas rött vin
kaffe och Roslagspunch
(det är möjligt att beställa
öl som alternativ)
Pris: 390 kronor per person

Bröllop med upp till 50 gäster
86.000 kronor (exklusive mat och dryck)

Bröllop med upp till 110 gäster
101.000 kronor (exklusive mat och dryck)

Vi rekommenderar varmt
Tårtstugan för er bröllopstårta
Sound & Vision för ljud och musik

Varmt välkomna att höra av er om ni vill veta mer!

Concept Stories

Grannköket catering

Mia Lewell, fotograf

Norrtelje Brenneri

www.conceptstories.se

www.grannkoket.se

www.mialewell.se

www.norrteljebrenneri.se

info@conceptstories.se

info@grannkoket.se

kontakt@mialewell.se
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