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Fest & Bröllop Idingstad Säteri 2013  
På Idingstad finns det möjligheter att ordna en härlig fest eller bröllop inkl. boende för era 
gäster i en vacker miljö. När ni arrangerar er fest hos oss har ni hela huset för er själva och vi 
ansvarar för hela arrangemanget med mat och dryck. Vi har fullständiga rättigheter för 
alkoholservering fram till kl. 01.00, möjlighet att utöka tillståndet finns till kl. 03.00. 
Festmatsalen tar ca 50 gäster och använder man båda matsalarna kan vi arrangera fest för 
upp till 75 personer.  

Lokalhyra 
Lokalhyra/abonnera hela huvudbyggnaden: 6000 kr och boka minst 10 dubbelrum för logi. 
I lokalhyra ingår: Tillgång till hela huvudbygganden för festen inklusive städning. 

Mat och dryck  
Trerättersmiddag:   650 kr per person 
Buffé ”Svenska smaker”:  450 kr per person (minst 15 personer) 
Buffé ”Säsongens buffé”:   350 kr per person (minst 15 personer) 
Barn 
Enkel barnmeny, 4-12 år  250 kr/barn 
0-3  år   gratis 
 
I priset ingår: Planering 2 timmar (vid mer planeringstid debitering 300 sek per timme), dukning, porslin, linne 
dukar, servetter, ljus/marschaller, isvatten, serveringspersonal, kock, bar personal. 

 

Meny Buffé ”Svenska Smaker” – Låt rätterna spegla vilka ni är och vart ni kommer ifrån! Här 
är en buffé med smaker från såväl norr som söder. 

Meny Buffé ”Säsongens buffé” – Att välja och laga mat efter säsong är en viktig kunskap för 
framtiden. Vi väljer ut våra råvaror med stor omsorg och hoppas den faller Er i smaken! 

Meny Tre Rätters - Låt maten bli en upplevelse! I denna meny erbjuds traditionella rätter i 
modern finess och meny efter säsongens råvaror. Menyn serveras på tallrik och med ”det 
lilla extra”.  

Dryck 
Lättdryck    20 kr per styck 
Starkdryck   Enligt dryck lista 
Mousserande vin/Champagne Enligt vinlista 
Vin    Enligt vinlista 
Vinpaket   295 kr/person 
I vinpaketet ingår: Förrättsvin 19 cl, vin till huvudrätt 19 cl, dessertvin 4 cl.  
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Tillval och priser 
Utökat serveringstillstånd till 03:00 1500 kr/per tillfälle 
Bröllops svit med ”det lilla extra” 1550 kr inkl. frukost  
Snittar        65 kr/person 
Vickning (korv med bröd)       35 kr/person 
Kaffe/te         20 kr/person 
Kaffe och fikabröd       55 kr/person 
Bröllopstårta        ca 65 kr/person (beror på val av tårta) 
Tårta serveringsavgift (egen tårta)      25 kr/person 
Hyra av enklare musikanläggning    500 kr/per tillfälle 
Barnvakt        75 kr/h 
 

Logi 
Vid festbokning under säsongen 1/9-1/6 måste minst 10 dubbelrum bokas.  
Rum i huvudbyggnad och Annex i samband med fest:  

695 kr/ enkelrum inkl. frukost 
     995 kr/dubbelrum inkl. frukost 
     200 kr/ extrabädd inkl. frukost 
(Vi har 36 bäddar fördelade på 14 rum. Extrasängar finns att tillgå. Tre av rummen ligger i 

huvudbygganden, resterande rum ligger i Mejeriet resp. Magasinet. ) 

Övrigt 
Bokning och avbokning. En definitiv bokning kan avbokas utan debitering fram till tre veckor 
före arrangemanget. Görs avbokning efter tre veckor men två veckor före arrangemanget så 
debiteras 50 %. Görs avbokning senare än en vecka före arrangemanget så debiteras 100 % 
av bokningen. I övrigt följer vi SHR:s rekommendationer för bokning och avbokningsregler. 
Vid definitiv bokning tas en bokningsavgift på 5000 sek ut, vilken avräknas den slutliga 
summan. 2000 sek av denna bokningsavgift är en bokningsavgift som inte återbetalas vid 
eventuell avbokning.  
 
Alla priser är inklusive moms 


