
Gäller fr.o.m. 2023-01-01 

 

LJUNGLÖFSKA SLOTTET Fest och konferens 
Tfn +46 8 445 86 60 
info@ljunglofska.se 

 

 
Fest på en vardagskväll 
 

 
Födelsedagsfest, disputationsmiddag, en vardagskväll är en lämplig dag. Vi har speciella menyer att 
erbjuda de kvällarna och till lägre pris än på helgerna. Vill ni ha en lyxigare middag titta gärna på 
”Festarrangemang” 

”Kvällsmeny” 770:- inkl. drycker 
I priset ingår: 3-rätters middag med ett glas vin till förrätten och ett glas vin till varmrätten samt 
kaffe/te 
 
Buffé ger större möjlighet till umgänge med gäster. Stämningen är mer informell. Vi vill gärna 
servera en förrätt – ni väljer vilken - vid bordet redan från början. Detta för att undvika köer vid 
buffébordet och få en lugn start på middagen. Därefter är det fritt fram att förse sig av buffén. 
 
”Slottsbuffé” 770:- inkl. drycker 
Drycker: passande vinsorter motsvarar 2 glas vin. 
Kaffe och te bjuds det givetvis på efter maten. 
Minimiantal gäster är 25 personer. 
 
Tillägg drycker 
Välkomstdrink ingår inte i priset. 
Lägg till dessertvin till efterrätten då avrundar ni er middag på ett bra sätt. 
Vi har ett brett sortiment av drycker från champagner, viner och avecer. Vårt ölutbud är 
imponerande. 
Efter middagen kan vi öppna en bar: bjudbar eller betalbar, ni väljer. 
 
Vilken lokal skall man välja? 
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 dansrum för 
fortsatta festligheter. 
För sällskapet mellan 20 och 35 personer erbjuder vi Ljunglöfs privata våning på mellanplanet. 
Våningen är varmt och stilenligt möblerad och därmed ges en hemkänsla. Från altanen öppnas en 
hänförande utsikt över Mälaren. 
 
Oavsett hur stort ert sällskap är disponerar ni alltid hela festvåningen. 
Tider 
Festtid är 6 timmar 
Slottet är öppet t.o.m. 02.00 
Extra timme 4000:- 
 
Övernattning 
Hotellannexet har ett lugnt parkläge med några minuters promenad från Slottet och Mälaren. 
Alla 29 rum är moderna med dusch/WC/golvvärme, hårtork, telefon och TV. 
Logipris i samband med fest: enkelrum 995:-, enkelrum med en extra säng 1490:-, dubbelrum 1820:- 
per rum. Bokning av hotellrum görs på telefon 08-445 86 60, kontorstid eller via vår e-post. 
Betalning sker vid ankomsten. Husdjur är inte tillåtna. 
 
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. 
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