BRÖLLOP TILL HAVS I GÖTEBORG
IK
BRÖLLOP
FEST-OCH MIDDAGSLOKAL
Bröllopsmiddagen serveras i M/S S:t Eriks alternativt M/S Göteborgs vackra matsal, som välkomnar upp till 80 bröllopsgäster.
Ni har möjligheten att välja mellan två olika bordsplaceringar som passar sig väl för bröllopsmiddagar.

M/S S:t Erik byggdes 1881 på Lindholmens varv för att gå i trafik på den populära Marstrandslinjen. Båtens namn kommer ifrån
den vackra S:t Eriksparken på Marstrand, där sommargästerna flockades för att söka välbehövlig svalka i sommarvärmen.
Ombord finns även en ljus och luftig aktersalong och två härliga soldäck. I akterna på båten vajar
unionsflaggan som vittnar om tiden då båten byggdes.

Ombord på M/S Göteborg finns en rymlig matsal med en atmosfär från sekelskiftet, en trappa upp finns en lounge och ett härligt
soldäck. Det här är riktig skärgårdspärla som byggdes i Motala Werkstad 1915. Hon har tidigare trafikerat allt från NorrköpingValdemarsvik, Stockholms skärgård, Mälaren och Vättern till Göteborg, Bohuslän och Västkusten.

Våra Skärgårdsbåtar kan användas till såväl vigsel, bröllopstransport eller bröllopsfesten som hela tillställningen.
Båthyra för fyra timmar till sjöss och fyra timmar vid kaj; 50 290 kr. Priset inkluderar 1000 kr städavgift. Tiderna är enbart ett
förslag och kan anpassas efter era specifika önskemål

BRÖLLOPSPAKET
Lilla bröllopspaket 2022
Brudens skål i ett glas Villa Clara Mousserande
vid ankomst
Trerätters bröllopsmeny – val av två menypaket

Stora bröllopspaket 2022
Brudens skål i ett glas Villa Clara Mousserande
vid ankomst
Ert val av tre kanapéer
Trerätters bröllopsmeny - val av två menypaket

3 glas vin eller alkoholfritt alternativ

3 glas vin eller alkoholfritt alternativ

Kaffe till dessert

Kaffe och avec 3 cl

Stilla och bubbelvatten

Bröllopstårta

Linnedukar och linneservetter

Stilla och bubbelvatten

Enkel blomsterdekoration och ljus

Vickning

Serveringspersonal under middagen

Linnedukar och linneservetter
Enkel blomsterdekoration och ljus
Serveringspersonal under middagen

Med meny Vinga 1095:-

Med meny Vinga 1390:-

Med meny Marstrand 1220:-

Med meny Marstrand 1515:-

BRÖLLOP TILL HAVS I GÖTEBORG
IK
BRÖLLOPSMENYER 2022
Meny Vinga
Klassisk toast Skagen toppad med forellrom och citron
Dr Thanisch Riesling

Kalvytterfilé med örtglaserade primörer och smörad rödvinssky
Noble Vines 667 Pinot Noir

Vitchokladbakelse med rabarber och jordgubbar
La Spinetta Moscato d’Asti Bricco

Meny Marstrand
Marinerad vit och grön sparris med Kalix löjrom, rökt lax och krasse
Jurtschich Grüner Veltliner

Hummerfylld Bergtungafilé med citron-och hummersmörsås, serveras med inkokt kronärtskocka
Cotes-du-Rhone Reserve Blanc

Vahlrona chokladcrème med tryffelkaka, hallon och lemoncurd
St Stephan’s Crown Tokaji Aszu 5 puttonyos

Vill man byta ut vinerna tillkommer pris per vald flaska.

BRÖLLOP TILL HAVS I GÖTEBORG
IK
TILLVALSBESTÄLLNINGAR
Provsmakning*

995 kr pp

Påfyllning av mousserande vin eller champagne

395/755 kr flaska

Projektor och duk

600 kr

Trubadur/ DJ 4h

8750/9375 kr

Bar efter 24.00

1000 kr/h

Dekoratör, blommor, färgtema etc

Pris efter förfrågan

Transport**

Pris efter förfrågan

Tillval Lilla bröllopspaketet
Bröllopstårta***

100 kr per bit

Avec

72 kr 3 cl

Vikning

75 kr pp

Kanapéer fr.

36 kr st

KONSULTATION:
Vid bokning av bröllop ingår, utöver all mailkorrenspondens, en båtvisning med försäljningspersonal, en träff med
restaurangansvarig, samt en timmes konsultationstid. Övrig tid debiteras 500 kr per timme.

*PROVSMAKNING:
Pris för provsmakning av vår bröllopsmeny är 995 kronor per person och innefattar en förrätt, en varmrätt samt en dessert,
tillsammans med utvalda viner per rätt. Provsmakning av ytterligare rätter kan ges på förfrågan mot en extra avgift.

**TRANSPORT
Vi hjälper gärna till att ordna transport från eventuellt kyrkan till båten då vi både har bussar och våra klassiska paddanbåtar att
tillgå. Ombord våra transportfordon är det tillåtet att ta med egen dryck.

***BRÖLLOPSTÅRTA
Vi samarbetar med Steinbrenner & Nyberg, ett bageri och konditori med lång tradition av att skapa vackra och goda bakverk.
Väljer ni Stora bröllopspaketet eller bröllopstårta som tillval till det lilla paketet ingår tårt-provsmakning som anordnas fyra
gånger per år.
Ni är också välkomna att ta med en egen tårta, då tillkommer en serveringskostnad på 35:- per bit

BRÖLLOP TILL HAVS I GÖTEBORG
IK
BETALNINGSVILLKOR
I samband med bekräftad bokning faktureras 20 % av båthyran och eventuella tillvalsbeställningar.
Resterande del faktureras senast 60 dagar före avresa.

Betalningsvillkoren är 15 dagar om andra villkor ej är angivna på fakturan. Om förskottet ej är erlagt inom angiven
tid förbehåller sig Strömma Turism & Sjöfart AB att annullera bokningen. Bokningar närmare än 45 dagar innan
avresa betalas med kreditkort över telefon eller länk vid bokningstillfället.
Meny samt dryck betalas ombord, om ej annan överenskommelse finns.

AVBOKNINGSREGLER
All avbokning skall meddelas oss skriftligen via e-post.
Avbokning tidigare än 45 dagar före arrangemangsdagen: 90 % av inbetalad fartygshyra återbetalas. Avbokning 4521 dagar före arrangemangsdagen: 50% av fartygshyran debiteras i avbokningsavgift.

Avbokning 20-11 dagar före arrangemangsdagen: 100% av fartygshyran debiteras i avbokningsavgift. För
restaurangfartyg debiteras 30% av restaurangbeställningen exklusive dryck. I de fall ingen restaurangbeställning
gjorts av kund värderas restaurangbeställningen till 350 kronor per person exklusive moms baserat på minimiantalet
gäster för det inbokade fartyget.

Avbokning 0-10 dagar före arrangemangsdagen: 100% av fartygshyran debiteras i avbokningsavgift. För
restaurangfartyg debiteras 100% av restaurangbeställningen exklusive dryck. I de fall ingen restaurangbeställning
gjorts av kund värderas restaurangbeställningen till 350 kronor per person exklusive moms baserat på minimiantalet
gäster för det inbokade fartyget.

AVBOKNING AV TILLÄGGSBESTÄLLNINGAR
För avbokning av övriga tilläggsbeställningar, som exempelvis underhållning eller aktivitet 45-11 dagar innan
arrangemanget debiteras 50% av den totala kostnaden. Vid avbokning färre än 11 dagar innan arrangemanget
debiteras 100% av kostnaden.
För fullständiga bokningsvillkor se er bokningsbekräftelse

