VILLA SOLUDDEN

Privatfester och middag
Vid större events och fester för privatpersoner har vi härnedan tagit med 3 olika alternativ och
detta utesluter naturligtvis inte andra alternativ. Vi skräddarsyr gärna era fester efter era önskemål.
Som gäst har man tillgång till hela Villa Soludden exklusivt för sig själv ifrån 17:00 och dess
faciliteter.


Minst 30-50


Minst 51-86

Grillmiddag

1590 :- inkl. moms

3-rätters

1690 :- inkl. moms

Skaldjursmiddag

1790 :- inkl. moms

Grillmiddag

1490 :- inkl. moms

3-rätters

1590 :- inkl. moms

Skaldjursmiddag

1690 :- inkl. moms

När det är färre än 30 personer ger vi offert på förfrågan.

Ingår per kuvert
Välkomstdrink och tilltugg bjuds på bryggan vid loungen
Tre-rätters/grillbuffé/skaldjursbuffé i matsalen eller på bryggan om vädret tillåter inkl. vin/öl
under middagen. Efter 3-rättersmiddagen/grillmiddagen serveras kaffe och avec.
Om ni önskar fri bar efter middagen med vin/öl/drinkar kan ni lägga till 495 kr per kuvert,
alternativt köra rullandes bar eller att folk betalar själva.

BON APPÉTIT!
W W W. V I L L A S O L U D D E N . S E

Alternativ på ett trevligt kvällsupplägg med övernattning
(minimum av 15 personer)
Pris per person: 2995 kr inkl. moms

Ingår per kuvert
Bastubad med badrockar och badtofflor med öl eller vin och kallskuret.
Tre-rätters middag på bryggan om vädret tillåter alternativt inomhus inkl. väl kombinerade viner.
Efter middagen/grillbuffén bjuds det på kaffe, avec.
Övernattning med frukost (utcheckning senast 11:00)
Om ni önskar fri bar efter middagen med vin/öl/drinkar kan ni lägga till 495 kr per kuvert,
alternativt köra rullandes bar eller att folk betalar själva.

På Villa Soludden har vi 10 dubbelrum och 7 enkelrum som ni har tillgång till.

BON APPÉTIT!
W W W. V I L L A S O L U D D E N . S E

Mingelfestalternativ
(minimum av 50 personer)
Pris per person: 1250 kr per person inkl. moms
Ingår per kuvert
Välkomstdrink som serveras tillsammans med snittar
Plockmat med 4 glas vin/öl
Nattvickning
Exklusivt hela villan för sig själva
Om ni önskar fri bar efter 21:00 med vin/öl/drinkar kan ni lägga till 495 kr per kuvert,
alternativt köra rullandes bar eller att folk betalar själva.

Dryckespriser
Drink 4cl 100 kr /st
Coctail 130 kr/st
Flasköl exempelvis Peroni, Värmdö Bryggeri 65 kr/st
Glas Vin (Vitt/Rött/Rosé) 80 kr/st
Flaska Vin 380 kr/st
Helrör med blanddryck 1250 kr

BON APPÉTIT!
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BON APPÉTIT!
W W W. V I L L A S O L U D D E N . S E

