Eleganta och personliga bröllop i Restaurang Hemmer
Vårt bröllopspaket innehåller:
Bröllopsmaten som buffé eller bordsservering
Bröllopskakan och kaffe, samt nattmat om så önskas
Matdrycker och vin som passar maten
Yrkeskunnig personal, som tillagar och serverar maten
Dukar, servetter, blommor samt ljus till borden
Dukning, iordningsställandet av utrymmen samt städning
Råd och tips vad gäller bröllopsfestens planering och arrangemang
Glömma bröllopsstress och lämna arrangemanden kring er fest åt oss!
Ni bestämmer priset och vi ordnar resten.
Vi berättar gärna mer om våra tjänster, tveka inte att kontakta oss!

FÖRSÄLJNINGSTJÄNST
Vardagar kl 9-15
tel. 010 321 0959
info@hemmer.fi
www.hemmer.fi

Bröllopsbuffé Morgongåva
Priset på bröllopsbuffé Morgongåva utgår från vilket köttalternativ som väljs.
I paketets pris ingår alltid förrättsbuffén, fisk och sidorätter till varmmat samt bröllopstårta och kaffe

Förrättsbord
Grönsallad, tomat, gurka och rostade pumpafrön (L, G)
Potatis, sparris, rädisa, gryddgurka och dijondressing (L, G)
Marinerad grönsakssallad med soltorkad tomat och oliver (L, G)
Mozzarella, färska tomat och basilikaolja (G)
Ceasarsallad med flodkräftor (L, G)
BBQ-gris med tunnbröd (L)
Malax Limpa och mousse med rökt strömming samt picklad gurka (L)
Sill- och strömmingssortiment, dillpotatis (L, G)
Stekta småkorvar och köttbullar (L, G)
Rostbiff och syltade lingon (L, G)
Gravad lax och dillmajonnäs (L, G)
Brödsortiment och smör (VL)

Varmrätter
Välj en av följande köttalternativer:
a) Grillad kyckling med basilika-tomatsås 42.50 € (L, G)
b) Helstekt fläskfilé, rostad chorizo samt rödvinsås 42.00€ (L, G)
c) Inhemsk oxfilé med gräddig skogssvampsås 47.00 € (L, G)
d) Rostad kalv entrecôte och marsalasås 49.50 € (L, G)
e) Coeur de fillet med portvinsås 52.00 € (L, G)
Alltid med i priset:
Stekt lax och lök-tomatvinaigrette (L, G)
Rostade potatis, ört-potatisgratäng och lantfranskisar (L, G)
Säsongens rostade grönsaker (L, G)
Dessert
Bröllopstårta enligt era önskemål
Kaffe och te

Bröllopsbuffé Saga
Bröllopsbuffé Saga är en lättare bufféalternativ, som kan även beställas
via FoodHouse Catering på pris 39,50 € (innehåller matkärl och bestick)

Förrättsbord
Grönsallad, tomat, gurka och rostade pumpafrön (L, G)
Potatis, sparris, rädisa, gryddgurka och dijondressing (L, G)
Coleslaw (L, G)
BBQ-gris med tunnbröd (L)
Sill- och strömmingssortiment, dillpotatis (L, G)
Stekta småkorvar och köttbullar (L, G)
Gravad lax och dillmajonnäs (L, G)
Brödsortiment och smör (VL)

Varmrätt
Mörstekt fläskfilé och mild pepparsås (L, G)
Rostade örtpotatis (L, G)
Honungsrotsaker (L, G)

Dessert
Bröllopstårta enligt era önskemål
Kaffe och te

Pris á 37.00 €

Nattmat
Chips och nötter (L, G) 2.00 €
Grillkorv med husets potatissallad (L, G) 6.50 €
Pytt i panna, grönsallad, batong och ättikspickels (L) 7.50 €
Caesarsallad naturel och focacciapizza med grönsaker (VL) 8.00 €
Paj med rökt lax, grönsallad och citronvinaigrette (L) 8.50 €
Fylld batong: Grillad kyckling, chèvreost, soltorkad tomat och basilikamajonnäs 7.50 €

Drycker
Alla drycker faktureras enlig kosumtion
Välkomstskål fr. 6.00 €
Läskedrycker 3.00 € III-Öl 5.50 €
Cider 6.50 €
Long drink 6.50 €
Husets vin 38.00 €
Avec fr. 6.50 €
Dryckesbiljetter fr. 5.50 €
Matdryckesbuffé (vatten, mjölk,, saft, svagdricka) 2.50 € / pers.

Bål
Alkoholfri bärbål 8.50 € / l
Spetsad bärbål 19.50 € / l

