allt om fester på

H ögbe rgaGå rd

Vi älskar fest!
Vi älskar fest! Fester av alla de slag. Briljanta baler. Kolossala
kalas. Finfina middagar, flirtiga födelsedagsfester. Ståtliga avtackningar. Temafester. Party med klackarna i taket hela natten.
Jubel-jubileum. Och givetvis bröllop såklart.
Här finns rum för stora fester upp till 150 personer. Nedan ser du
några av våra populära festpaket men naturligtvis är ingen fest den
andra lik. Där finns vår festkoordinator alltid till hands.
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V il lk or
vid bokning

Alla bokningar bekräftas skriftligen senast två veckor efter bokningstillfället. Bekräftelsen skall
returneras underskriven samt angivet förskottsbelopp betalas in. Senast 4 veckor före ankomst ska
beställaren lämna uppgift om exakt antalet gäster samt hotellrum.
Beställaren är ansvarig för samtliga enligt beställningen uppkomna kostnader. Om deltagarna i
tillställningen skall betala något var för sig, skall beställaren informera deltagarna till exempel på
inbjudningskort, kallelse eller med biljett och ange vad beställningen inkluderar och vad deltagarna
själva ska betala av tillkommande kostnader. Vid bokning erläggs förskottsbetalning, 25% av bokat
belopp. Beloppet återbetalas om avbokning sker enligt avbeställningsreglerna. Har avtal träffats om
betalning mot faktura ska full likvid erläggas inom 10 dagar ifrån fakturadatum. Om betalningsfristen överskrids har Högberga Gård rätt att debitera dröjsmålsränta med 2% per månad.

avbokning

minskning av gästantal

Fram till 12 veckor innan ankomst utan kostnad. 12–4 veckor innan ankomst: 75% av det
avtalade/bekräftade priset. Mindre än 4 veckor
före ankomst: full debitering.

2-4 veckor innan ankomst; Minskning av 10%
av gästantalet utan kostnad.
Mindre än 2 veckor: full debitering.
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In fo

inför din bokning

Vi har 23 dubbelrum, 40 enkelrum samt en svit.
Enkelrum
Dubbelrum

850 kr inkl. frukost
1 450 kr inkl. frukost

Svit
2 900 kr inkl. frukost
I sviten ingår även ½ flaska Rosé Champagne, fruktfat med
tryfflar samt badrockar på rummet.
Frukost på rummet i svit: 250 kr
På söndagar går det att byta ut frukosten mot brunch
(gäller hela övernattande sällskapet). Kostnad 175 kr per person

exklusiv ensamrätt
Ensamrätt Herrgården
25 000 kr
Ensamrätt i endast Kinabaren
12 000 kr

övrig information
Extra öppethållande i baren från 01.00 till max kl. 03.00 3 000 kr/tim
Provsmakning av festmenyn från 495 kr/person
Baren: Öl från 65 kr/fl, vin 95 kr/glas, fler priser fås på begäran.
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Til lt u gg
Snittar

Kanapéer

Skagen

35:-/st

Rostbiff, curry & majonnäs

35:-/st

Ägg, gurka & krasse

35:-/st

Pumpa med rosépeppar och frasig anka

40:-/st

Smörbakad broccoli med soja, silverlök
och lagrad hårdost

40:-/st

Bakad hälleflundra med dill, rökt rom, tapioka

40:-/st

Kryddsotad svensk biff med dragon, tomat och
friterade kikärtor

40:-/st

Paket med tre kanapéer
Pumpa, Hälleflundra och Broccoli

Ostron

110:-/st

Grillat ostron med löjrom, brynt smör, lök och örter 45:-/st
Fine de Claire ostron med schalottenlök och vinäger 40:-/st
Svenska Belon-ostron med granatäpple

70:-/st

Franska Belon-ostron med granatäpple

60:-/st

Övrigt
Jordgubbar

S A M T L I G A P R I S E R Ä R I N K LU S I V E M O M S .
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20:-/st

F estm en y

Förrätter
Bakad torsk med rökt rom, bränd citron, milda örter, picklad kålrabbi samt örtmajonnäs
Kallrökt svensk oxfilé, lök, persilja, frasiga gula ärtor samt grillad lökmajonnäs
Betor med getost, frisésallad, hasselnötter, brynt smörvinägrett

Varmrätter
Regnbåge med blomkål, salladslök, brynt smör samt rädisor
Kalventrecote med broccoli, dragonsmör, mandel samt kalvsky
Ankbröst med frasigt lår, kryddstekt morot, hyvlad fänkål samt gräddig buljong med svartvinbärsbladsvinäger

Desserter
Osttallrik med hembakat knäckebröd samt inkokta aprikoser
Mjölkchokladmousse med kola, philadelphiaglass, maräng samt chokladkex
Hallonkräm med jordgubbsmousse, vaniljkräm, fläder och citronsorbet samt
sockerkaka med brynt smör
Äppelbavaroaise med inkokta äppelbitar, äppelskum, fänkålspollen samt sockrat bovete
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V ic k n in gsm en y
Klassiker

Ost

Janssons Frestelse med smör bröd och ost

145:-

Biff Rydberg

295:-

Råbiff med klassiska tillbehör

½ 125:-, 1/1 225:-

Korv med bröd, hemlagad senap och rostad lök

65:-

Fyra utvalda ostar; marmelad och hembakat filbröd, inkokta
valnötter och aprikoser
175:-

Smörgåsar
Croque Monsieur

75:-

Från havet

Baguette med skinka, salami & brieost

75:-

Svensk hummer med nobisdressing, citron och

Räksmörgås med handskalade räkor

rostat surdegsbröd

Dagspris

Amerikansk hummer med nobisdressing, citron och
rostat surdegsbröd

Dagspris

Färsk krabba med Sean Connery-dressing och rostat
surdegsbröd

Dagspris

125:-

Övrigt
Hemgjord hamburgare med grillat surdegsbröd
och tillbehör

145:-

Caesarsallad med skaldjur

175:-

Tilltugg

Italien
Antipasti; olika charkuterier, ost, melon och oliver

30:-/st

Afternoon thé; scones, clotted cream, ost, marmelad,
175:-

lemoncurd, två sorters sandwich

(min 10 pers.) 195:-

Från trädgårdslandet
Färska grönsakscruditeer med två sorters dipp

75:-

S A M T L I G A P R I S E R Ä R I N K LU S I V E M O M S .
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F estsp a k et
S ilver

Gul d

Fördrink: Mousserande vin
Trerätters festmiddag
Vinpaket
Kaffe och 4 cl avec
1 595
kr /person
Egen matsal
Vacker dukning & servis
Serveringspersonal
Lokal för dans & barservering

Fördrink: Champagne med jordgubbar
Trerätters festmiddag
Vinpaket
Födelsedagstårta
Kaffe och 4 cl avec
Fruktfat med skuren frukt
1 895
Vickning (korv med bröd)
kr /person
Egen matsal
Vacker dukning & servis
Serveringspersonal
Lokal för dans & barservering

D ia m an t
Fördrink: Champagne med kanapéer
Trerätters festmiddag
Vinpaket
Bröllopstårta
Kaffe och 4 cl avec
Fruktfat med skuren frukt
Vickning (korv med bröd)
Egen matsal
Vacker dukning & servis
Serveringspersonal
Lokal för dans & barservering

2 295

kr /person

Inklusive 10 timmars konsultation med
professionell festkoordinator!
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