Priser Borgeby Slott 2020
(Borgeby 2020-01-02)

Vi vill härmed erbjuda möjligheten att genomföra tillställning på Borgeby Slott. Vi har
olika lokaler beroende på antal deltagare och önskemål.
Salongen
I Corps de logiet har vi salongen vilken rymmer 20-35 personer. Salongen är den lokal
som oftast används. Det är en ljus, fin lokal med den gamla kakelugnen kvar (vill
informera att salongen ligger en halvtrappa upp och är inte rullstolsanpassad).
Hyra 4900kr
Källaren
I Corps de logiet finns även källaren med sina handslagna valv från 1500-talet här ryms
20-35 personer källaren är en halvtrappa ner här finns även den äldre vedspisen kvar
(vill informera att lokalen ligger en halvtrappa ner och är inte rullstolsanpassad).
Hyra 4900kr
Logen
Logen rymmer 50-300personer och används under perioden Maj-September. Logen är
rullstolsanpassad.
Hyra 150kr/person min antal 50 personer. Gäller ej fredag, lördag, söndag då logen är
bokad för bröllop.
Börjes Torn
Används främst i detta sammanhang till ceremonier. Sittande på bänkar/stolar mm
rymmer här ca 50 personer.
Hyra 4900kr
Oavsett vilken lokal ovan man väljer så dukar vi med vita linnedukar och servetter
ljuslyktor och blommor på borden (blommor levereras av Tina på Blomsterfén som
finns på Slottet). Serveringspersonal, porslin, bestick, dukning och städning är
inkluderat i samband med beställning av mat och dryck.

Här kommer ett axplock av vad vi kan erbjuda i matväg:
Landgång
Danska Smörrebröd 3st
Brieost/Leverpastej/Räkor
Räksmörgås
Smörgåstårta Skaldjur
Smörgåstårta ost & kött
Buffé
Varmrökt fläskfilé, Aioli, potatissallad, grönsallad (130g kött per person)
Rostbiff med potatissallad remuladsås, grönsallad (130g kött per person)
Varmrökt lax, dillmajonnäs, potatissallad. Serveras med gröna ärtor, citron och
grönsallad.
Dessert
Chokladmousse med konjaksgrädde & bär
Tårta
Prinsesstårta
Dryck
Öl, vatten, kaffe

Ingår

Serveringsavgift upp till 40 personer

1000kr

Ett av matalternativen ovan och en dessert eller tårta till samtliga gäster.
Pris 350kr/person.
Hoppas att ni finner vårt erbjudande intressant.
Borgeby Slott har 1000-åriga anor från Harald Blåtand och ett kulturhistoriskt arv som
en samlingsplats för Europas framstående författare och konstnärer.
Med vänlig hälsning,

