Festpaket på Stora Djulö Herrgård
I alla våra festpaket ingår lokalhyra för Stora Djulö Herrgårds festvåning
alternativt vår flygel; Lilla Djulö. Vi dukar med vita linnedukar, servett, levande
ljus på borden. All personal och städning ingår, och en bar öppen till kl. 23.00.
Dessa priser gäller fester med över 30 personer.

FESTPAKET NR 1;
Varmrätt med kaffe & hembakad mjuk kaka 295 kr/person
Tallrikservering av varmrätt, bageriets bröd & smör, kaffe/the & tårta
Helstekt fläskfilé med potatisgratäng, svampsås & rostad morot
alt. Svensk kycklingfilé med rostade rotfrukter & dragonsås

FESTPAKET NR 2;
Varmrätt med kaffe & tårta 395 kr/person
Tallrikservering av varmrätt, bageriets bröd & smör, kaffe/the & tårta
Välj varmrätt från festmenyn.

FESTPAKET NR 3;
Två rätters middag med kaffe & chokladpralin 445 kr/person
Tallrikservering av två rätters middag, Hembakat bröd & smör, kaffe/the &
chokladpralin. Välj förrätt & varmrätt alt. varmrätt & dessert från festmenyn.

FESTPAKET NR 4;
Tre rätters middag med kaffe & chokladpralin 545 kr/person
Tallrikservering av trerätters middag, Hembakat bröd & smör, kaffe/the &
chokladpralin. Välj från vår festmeny.

FESTPAKET NR 5;
Herrgårdens buffé med kaffe & mjuk kaka 445 Kr/person
Herrgårdens buffé, kaffe/the & hembakad mjuk kaka
(Välj mellan Filé buffé, Medelhavsbuffé, italiensk buffé, Vegetarisk buffé)

FESTPAKET NR 6;
Bubbel & Mingelbuffé 245 kr/person
Mingelbuffé med ett glas mousserande vin samt kaffe & sötsak
(Vi går runt & bjuder 3 sorters wraps/snittar som man äter med handen)

Dryckespaket;
Medium; 170 kr/person
2 glas öl alt herrgårdens vin

Premium 250 kr/person
Ett glas mousserande vin till välkomstdrink, samt två glas herrgårdens vin/öl

De lux 350 kr/person
Ett glas mousserande vin till välkomstdrink, samt tre glas herrgårdens vin/öl
(Ett glas till förrätten, 1 glas till varmrätten, 1 glas dessertvin)

Alkoholfritt dryckespaket 90 kr/person
2 glas alkoholfri cider, öl, vin eller läsk, lättöl alt. äppelmust
Kontakta oss för skräddarsydd offert om ni även önskar ljud, ljus, baren öppen
längre, liveband, DJ, vickning eller annat till er fest.
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