
 

 
 

Klassiska paketet 
 

 
Brudskål på pensionatet 
Ett glas prosecco 
 
Trerättersmiddag med tillhörande vinpaket i uppdukad festlokal, linnedukar och linneservetter samt enklare 
dekorering på borden ingår. I lokalen finns både ljud och bild att använda för eventuella talare. 
 
På vår bröllopsmeny finner ni våra för- varm- och efterrätter ni kan välja på. Självklart kan vi även ta fram 
en meny efter era egna önskemål och förslag. 
 
Dryckespaket 
Ett glas vin till förrätten 
Ett och ett halvt glas vin till varmrätten 
Kaffe till desserten 
 
Bröllopsfest på verandan eller i passande lokal  
Möblering, uppdukning och städning ingår.  
 
Vickning 
Korv med bröd och tillbehör 
 
 
 

Totalt: 1195kr/gäst 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Nedan finner ni ett antal tillval som ni kan addera på grundpaketet. 
 

Tillval  
 
För de gäster som ankommer dagen innan 
Spa och Relaxavdelning från kl 15.00-21.00   + 1250kr 
Shuffleboard     + 250kr/timme och bord 
Mega jenga     + 150kr/timme 
Corn hole (2st)     + 150kr/timme 
Pensionatets räkmacka inkl en öl/ett glas vin   + 295kr/gäst 
Två rätters middag på Åstols Rökeri   + 445 kr/gäst 
Lunch på bröllopsdagen (måste förbeställas)   + 149kr/gäst 
 
Tillval till brudskålen 
Champagne     + 75kr/gäst 
3 snittar per gäst    + 120kr/gäst 
Snacks     + 55kr/gäst 
 
Tillval till middagen 
Uppgradering av vinpaket    + 125kr/gäst 
Avec      + 140kr/gäst 
Tårta     från 125kr/gäst 
Snittblommor i småvaser    +30kr/gäst 
 
Tillval till festen 
DJ med utrustning     +15 000kr 
Ljud och Ljusanläggning till festen   +10 000kr 
Trubadur/Band                     Från 10 000kr 
Öl/vin biljetter     +90kr/styck 
Drinkbiljetter (urval av drinkar)    +145kr/styck 
Pizzabuffé till vickning    +100kr/person 
 
Tillval till rummen 
Frukost på rummet    + 150kr 
Sen utcheckning (begränsat antal)   + 200kr/rum 
Tidig incheckning (begränsat antal)   + 200kr/rum  
Gemensam lunch dagen efter i egen lokal   +149kr/person 



 
 

Boende 
 

Vi har många olika typer av boende, priser varierar under säsongen. Bokar ni boende till era gäster så kostar 
det i snitt från 800kr/person (lågsäsong). Bekostar gästerna sin vistelse själva så har de 10% rabatt på 
gällande rumspris om de bokar två nätter. 
 
Vi har 
 
Hotellrum 
1 Svit med 2-4 bäddar 
1 Junior svit med 2 bäddar 
2 dubbelrum med balkong och havsutsikt. 2 bäddar i varje 
6 dubbelrum med två bäddar i varje 
2 dubbelrum med loft, 4 bäddar i varje 
5 enkelrum, en bädd i varje 
2 dubbelrum med bäddsoffa, 2+2 bäddar 
4 familjerum med 3-4 bäddar i varje plus pentry och uteplats 
 
Logi med självhushåll 
6 lägenheter, 5-6 bäddar i varje 
1 lägenhet med havsutsikt och sovloft samt altan 5+1 bäddar 
1 lägenhet med havsutsikt och altan, 3 bäddar 
1 stuga, 4 bäddar 
 
Ekonomirum 
Rum med enklare standard där man delar toalett och dusch i korridoren, Lakan, handdukar och frukost ingår 
 
5 Ekonomirum med dubbelsäng, 2 bäddar i varje 
4 Ekonomirum med våningsäng, 2 bäddar i varje 
 
 
 
 
 

 
 
 


