Bröllop på Bräjks Matbar

För oss är det viktigt att er dag blir fantastisk! Här följer lite
information om hur vi jobbar med våra bröllop på Bräjks Matbar.

Checklista:
Plats för vigselakten- Kyrklig eller borgerlig vigsel, inomhus eller utomhus? Hos
oss på Bräjks finns det möjlighet att gifta sig utomhus på vår uteservering.
Klockslag- Lunch eller eftermiddagsvigsel?
Gästantal- Hur många blir ni och vilken budget finns att röra sig med för festen.
Senast 4 veckor innan bröllopet önskar vi veta det exakta antalet gäster.
Ankomst- anländer brudparet tillsammans med gästerna eller gör det enskild
entré?
Barn- Skall barn få vara med eller vill ni ha ett barnfritt bröllop, ska en barnvakt
kanske hyras in?
Bröllopspresenter- presentöppning vid middagen till tårtan/desserten eller
dagen därpå?
Underhållning- Livemusik, dj eller trubadur? I vår matsal och på uteserveringen
finns ljudanläggning som lämpar sig utmärkt för musikunderhållning, spex eller
andra tokigheter.

Bordsdekorationer- finns det ett genomgående tema i färg och form eller
symboler som bör finnas med i dekorationen av bord.
Våra bröllopsdukningar innebär servetter, enklare vaser med grankvistar samt
ljusstakar i metall. Ytterligare dekorationer får brudparet själva ordna och se till
att detta kommer på plats samt tar ner detta dagen efter.
Menyval- 3,5 eller 7-rätters middag med dessert och tårta eller bara tårta?
Sharing? Egna önskemål?
Traditionell bröllopstårta går bra att beställa utifrån och ta med till oss. Det
tillkommer en tårtavgift på 45:-/pp om ni väljer att ta med er tårta utifrån. Vi
rekommenderar isf tårtor från Klövsjö Stenugnsbageri.
Ni väljer en och samma meny för hela sällskapet. Vi vill veta menyval och
eventuella allergier/kostavvikelser senast 3 veckor innan festdagen.
Allergier och kostavvikelser- Finns det vegetarianer, veganer, allergier, gravida
eller religiösa matvanor hos era gäster?
Inga problem! Ev. kostönskemål och/eller allergier tas i beaktan av köket som
fixar en lämplig ersättningsrätt.
Bar & dryck- Har ni några speciella önskemål ang. dryck till maten?
Skall det vara fri bar eller ska gästerna betala sin dryck efter maten själva? Ni
kanske bjuder på öl & vin men låter gästerna betala sprit själva? Vi kan ordna
dryckesbiljetter om ni önskar det?
Kaffe- Ska det serveras vid bordet eller på buffé tillsammans med tårtan?
Avec- ingår i paketpris. Vill ni bjuda på någon särskild avec?
Teknikutrustning- Ska det visas foton eller film? Behövs det projektor, spotifylista eller kanske partybelysning till festen på kvällen?
I vårt paketpris ingår medelstor ljudanläggning. Önskar man ytterligare
utrustning får brudparet stå för detta själva.
Önskar ni hjälp med förmedling av band/dj/trubadur så har vi bra kontakter!
Vickning- ingår i paketpriset. Det kan vara gott med vickning fram på
småtimmarna t.ex korv med bröd, eller har ni några andra önskemål? Det brukar
passa bra framåt kl. 23.30.

Lokaler:
Matsalen
• Max 90 sittande. (Med reservation för ev. restriktioner från
folkhälsomyndigheten)
• Minimum 50 personer

Tider:

Senast stängning kl.02.00
Lokalen måste vara tom senast kl.02.30.

Betalning:

Om ni efter er första visning här hos oss bestämmer er för att gå vidare med
bokningen och låsa ert datum så kommer vi skicka en förskottsfaktura på
bröllopsavgiften/lokalhyra om 5000kr ink. moms. Avgiften återbetalas inte vid
avbokning. Alla kostnader är ink. moms.

I bröllopsavgiften ingår:

• En extra visning av lokalerna för er, anhöriga och/eller toastmasters om
ni önskar. Samt 2 timmars planering på plats tillsammans med
hovmästare och köksmästare.
• 2h konsultation via mail/telefon med köksmästare och hovmästare.
• Tillgång till lokalen för dekoration mm efter överenskommelse med oss.
Dessa visningar och möten på plats brukar vara vad brudparet känner att
de behöver men om ni skulle önska fler utöver dessa, eller mer tid över
telefon, så går det jättebra och de bokas då innan besöket och debiteras
med 450kr inkl. moms per påbörjad timme.

Bräjks brölloppspaket
Kära brudpar!
Detta är en överblick på vad som ingår i vårt brölloppspaket.
Detta ingår alltid:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Brudskål med snittar & 1 glas bubbel när ni & gästerna anländer
Förrätt, serverad på tallrik & 1 glas vin/öl/alkoholfritt
Huvudrätt, serverad på tallrik & 1 glas vin/öl/alkoholfritt samt påfyllning
Dessert, serverad på tallrik
Kaffe & avec
Barservering & dans
Lättare kvälls/nattvicking
Serveringspersonal samt kockar
Dukning & servering
Lokal för middag & fest
Dekorering så som servetter, blommor & ljus
Ljudsystem
Iordningsställande av lokal innan (stolar & bord)
Städning efter festen.

Vårt mål är att er dag ska bli helt fantastisk!
Pris från 1350kr/ per person.

Bokningsvillkor
•
•
•
•

•
•

•

•
•

•
•

•

•

Allmänna bokningsregler för arrangemang på Bräjks Matbar
Giltigt avtal om bokning av arrangemang på Bräjks Matbar anses ha träffats den dag
skriftlig bekräftelse skett.
Senast en vecka efter bokningen är skapad skall bekräftelsen returneras underskriven
samt i bekräftelsen angivet depositionsbelopp betalats in.
Senast 4 veckor före ankomst ska beställaren lämna uppgift om antal gäster.
Senast 3 veckor innan ankomst ska beställaren lämna in en lista med angivna
specialkost/allergier.
Avbokning
Avbokning ska ske skriftligt. Bekräftad avbokning sker skriftligen från Bräjks Matbar där
det tydligt framgår om debitering kommer att ske i det aktuella fallet.
Avbokning av arrangemang % av summan av arrangemanget som kostnadsfritt får
avbokas (deposition återbetalas ej) >90 dagar 100% 89-60 dagar 75% 59-30 dagar 50%
29-14 dagar 10% <13 dagar 0%
Om Bräjks Matbar haft särskilda kostnader i samband med avbeställning, avbokning
eller minskat gästantal, skall beställaren till fullo erlägga dessa.
Ansvar/betalningsvillkor
Bräjks Matbar är gentemot beställaren fullt ansvarig för åtaganden enligt avtal.
Beställaren är gentemot Bräjks Matbar ansvarig för fullständig reglering av samtliga
kostnader enligt avtalet, även om dessa slutligen betalas av deltagarna var för sig.
Beställaren är även ansvarig för eventuell skadegörelse som uppkommit av deltagare.
Strejk, lockout, eldsvåda, inskränkningar i leveranser eller laga hinder berättigar Bräjks
Matbar att häva avtalet utan skyldighet att utge skadestånd i någon form.
Vid bekräftelse betalas 25 % av bokat belopp in för garanti av datumet, ej
återbetalningsbart, därefter betalas arrangemanget enligt följande: 90 dagar innan
ankomst: 50 % av resterande belopp 60 dagar innan ankomst: Resterande belopp
Slutbetalning: Arrangemangsdagen
Slutbetalning skall ske på arrangemangsdagen med kontanta medel eller kreditkort.
Fakturering sker endast till företag och efter överenskommelse med bokningsavdelningen som skall ske vid bokningstillfället. Om fakturering godkänns krävs att ett
giltigt kreditkort lämnas som garanti. Vid fakturering kommer vi ta ut en avgift på 100
kr inkl. moms. Betalningsvillkor vid faktura 10 dagar, därefter tillkommer dröjsmålsränta med Riksbankens diskonto + 8 % ränta samt påminnelseavgift.
Betalning i förskott kan göras till bankgiro: 5223-3483 (OBS! var noga med att referera
till ditt bokningsnummer)

