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Bröllop 
i slottsmiljön 

 
Bröllopspaket 1860:- 
I paketet ingår: champagne alt. mousserande vin med 
påfyllning, läckert tilltugg, 3-rätters ”Bröllopsmeny”: 
förrätt med ett glas vin, varmrätt och vin med 
påfyllning, dessert, kaffe/te med avec (4 cl), läskande 
dryckesbuffé med skuren frukt. Senare – en vickning.  
I priset ingår även en klassisk festdukning med 
linneservetter, snittblommor, personal och lokal. 

Hur många gäster? 
Ljunglöfska slottet har två festvåningar. 
Har du upp till 70 gäster är bottenvåningen din 
festlokal. Här ligger Ljunglöfs pampiga matsal i fil med 
salongerna som förvandlas till ett enda stort dukat 
bord. Här finns även ett rum för dans. 
För sällskapet upp till 30 personer passar Ljunglöfs 
privata våning på mellanplanet. Våningen är varmt 
och stilenligt möblerad och därmed ger den en 
hemkänsla. Från altanen öppnas en hänförande utsikt 
över Mälaren. 
Oavsett hur stort ert sällskap är disponerar ni 
alltid hela festvåningen. 
Större sällskap (dock max 100!) disponerar båda 
våningarna. På nedre planet i de tre sammanhängande 
salongerna dukas det till middag, medan festvåningen 
en trappa upp används för kaffe med avecer och 
eventuellt tårta. Under tiden möbleras nedre planet om 
till dans och bar. 

Mat och dryck 
Vi erbjuder er flexibilitet i ert val av mat och dryck: ni 
komponerar en egen meny och väljer viner ur 
vinlistan. Brudparet har möjlighet att provsmaka den 
valda menyn. Ni får då råd om passande viner. 
Specifika önskemål kan diskuteras med kökschefen. 
Vill fler vara med får ni kontakta oss för priser.  
Bröllopstårta kan beställas genom vår försorg eller på 
egen hand. Efter middagen kan vi öppna en bar. Olika 
alternativ är möjliga: bjudbar eller betalbar. 
Vi är alltid redo att hjälpa till med musik till dans, vi 
har några DJ att rekommendera. 
 

Dags för ert besök 
En månad innan arrangemanget -skickar vi vår 
”checklista” med alla punkter som vi tycker, är viktiga 
för en lyckad fest hos oss. Då är ni välkomna till en 
grundlig genomgång av bröllopet. Detta brukar 
sammanfalla med provätning. 
I samråd med er diskuterar vi då olika alternativ för en 
optimal sittning, dukning, blommor m.m. 
 
 

Vigsel 
Väljer ni att ha vigsel hos oss hjälper vi med 
möblering, blommor, personal osv. Tänk på att vi inte 
kan garantera ett skydd vid ihållande regn. Brudparet 
skall i samråd med hovmästaren ta ställning till detta. 
Vigsel kostar från 4000:- för små sällskap till 5000:- för 
sällskap på 60 personer. Detta inkluderar 1 extra 
timme. 
 
Övernattning 
Bröllopssvit 2690:- 
Det är ett stort dubbelrum med jacuzzi. Brudparet får 
en present från Slottet, champagne, tryffel, frukt och 
annat smått och gått. 
Era gäster kan boka logi i vårt hotellannex. 
Alla 29 rum är moderna med dusch/WC, hårtork, 
telefon och TV. 
Incheckningen sker på Ljunglöfska slottet tidigast 3 
timmar före festens början. Betalning sker vid 
ankomsten. 
 
Tider 
Ni disponerar festvåningen i 8 timmar. 
Slottet är öppet t.o.m. 02.00. 
Planerad extra timme kostar 4000:-. 

Avtal 
Vid definitiv bokning skickar vi ett Bokningsavtal på 
arrangemanget.  
Undertecknat avtal och bokningsavgift skall vara 
Ljunglöfska Slottet tillhanda inom 10 dagar. 
 

Bokningsregler 
Avbeställning skall ske skriftligt. 
Bokningsavgiften återbetalas ej. 
Delbetalningen skall beställaren betala 10 veckor före 
arrangemanget. 
 
Sammanfattning bröllopspaket: 

∗ Välkomstdrink, champagne eller mousserade 
vin med tilltugg 

∗ ”Bröllopsmeny”, möjlighet till provsmakning 
∗ Förrätt med 1 glas vin 
∗ Varmrätt, vin med påfyllning 
∗ Dessert 
∗ Te/kaffe 
∗ Avec 4 cl 
∗ Läskande dryckesbuffé med skuren frukt 
∗ Vickning 
∗ Dukning med linneservetter 
∗ 8 timmar 
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