
Priser och information 
Nedan priser gäller perioden maj – september och för ett minimum om 50 kuvert. 
Övriga dagar samt perioden oktober – april erbjuds rabatt om 150 kr/kuvert. 

Friherrens bröllop -  1750 kr per person
Ett glas Mousserande vin med påfyllning 
Drinktilltugg 
Förrätt med ett glas vin samt påfyllning  
Varmrätt med två glas vin samt påfyllning 
Dessert med ett glas dessertvin 
Kaffe/Te och Avec 
Linne, 1700-tals porslin och personal 
Husets Bordsdekorationer 
Presentbord  
Lokalhyra 18:00-01:00 
Exklusivitet i Herrgården 

Ett glas Champagne med påfyllning 
Drinktilltugg 
Förrätt med vin samt fri påfyllning  
Varmrätt med vin samt fri påfyllning  
Dessert med ett glas dessert vin 
Kaffe/The och Avec 
Vickning - Wienerkor v med klassiska tillbehör 
Linne, 1700-tals porslin och personal 
Husets Bordsdekorationer 
Presentbord  
Lokalhyra  18:00 - 01:00 
Exklusivitet i Herrgården 

Grevinnans bröllop (All inclusive) - 2190 kr per person
Ett glas Champagne med påfyllning
Drinktilltugg
Förrätt med vin samt fri påfyllning
Varmrätt med vin samt fri påfyllning
Dessert med ett glas dessert vin
Kaffe/The och Avec
Fri bar från dansen börjar till 01:00 (Standardrinkar, öl och vin)
Vickning - Wienerkorv med klassiska tillbehör
Linne, 1700-tals porslin och personal
Husets Bordsdekorationer
Presentbord
Lokalhyra 18:00 - 01:00
Exklusivitet i Herrgården

Baronens bröllop (All inclusive, ex. bar) – 1 890 kr per person
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Övrigt smått och gott
Extratimme: 15:00 - 18:00, 01:00 - 03:00
Lokalhyra Biljardflygel för middag eller vigsel
Lokalhyra Lusthuset inkl. eluttag
Lokalhyra Lidret, iordningställt för vigsel
Stolar & bänkar till trädgården för vigsel
Bröllopstårta från konditor
DJ med ljud och ljus

Dryck:
Mousserande vin
Champagne
Drink 4 cl
Drink 6 cl
Öl
Cider
Glas vin
Läsk

3 200 kr/tim, 3 900 kr/tim
4 500 kr
3 500 kr
4 500 kr
1 500 kr
Från ca 75 kr/ person
Från ca 8000 kr

425 kr
595 kr
90 kr
110 kr
53 kr
58 kr
85 kr
30 kr
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Meny 
Nedan är förslag och vi är flexibla för personliga önskemål 

Ni väljer en och samma meny för hela sällskapet och vi ordnar naturligtvis specialkost. 

Förrätt
Bresaola med färskost och ruccola  

Anklevermousse på Brioche med fikonkompott 
Pepparrotscheesecake med rökt renstek, toppad med gräslök och sikrom  

Skagen toppad med löjrom serverad med kavringsticks 
Sikrom med klassiska tillbehör och toast 

Lättrimmad lax med citron och örter, rostad blomkål med dill och kumminkräm 

Varmrätt  
Citronbakad Kalventrecote med rostad vitlökssky, bakade körsbärstomater & oreganorostad 

potatis Rimmad Torsk med med betor, brynt smör och pancetta 
Halstrad Rödingfile ́ med champagnesås &  potatiscylinder med rökt lax & dill samt vårprimörer 

Lammytterfile ́med primörer, Rödvinssky och örtrostad potatis 
Renrostbiff med tranbärssky, kantarell, potatisterrine & haricot vertes  

Dessert  
Lime och kokospannacotta med jordgubbssalsa  

Minitrifle med mandel och hjortron 
Vit choklad pannacotta och rabarberkompott med kanel  

Chokladtårta med apelsingrädde och kanderade apelsinskal 
Tre sorters ost med fikonmarmelad och kex  

Vickning 
Wienerkorv med klassiska tillbehör– 45 kr 

Gubbröra med spisknäcke - 95 kr 

Janssons frestelse - 125 kr
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BOKNINGSBEKRÄFTELSE FÖR BRÖLLOP

Villkor: 
Beställningen ska av Nyckelvikens Herrgård bekräftas skriftligen för att kunna åberopas av beställaren. 
Vid beställning utgår en bokningsavgift om 18 000 kr att betalas enligt fakturadatum och festdatumet anses i och 
med detta bokat.  OBS! -  Bokningsavgiften är ej återbetalningsbar vid avbokning. 

Vid avbokning debiteras kund enligt nedan: 
● Mellan 4-8 månader innan arrangemangets datum
● Mellan 1-4 månader innan arrangemangets datum
● Inom 1 månad före arrangemangets datum

30% av det totala ordervärdet ovan. Minmum 50 kuvert 
50% av det totala ordervärdet ovan. Minmum 50 kuvert 
100% av det totala ordervärdet ovan. Minimum 50 kuvert 

Val av meny och antal gäster meddelas Nyckelvikens Herrgård senast 4 veckor innan evenemanget äger rum och 
står till grund för fakturering. I samband med fakturering dras bokningsavgiften om 18  000 kr av från 
totalbeloppet. SSlutfakturan skickas och ska vara betald innan bröllopet. Eventuella resterande kostnader 
betalas mot faktura efter evenemang.  

Minimum debitering vid bröllop är femtio (50 ) stycken bröllopspaket, exklusive barnpaket. 

När man vistas i Nyckelvikens Herrgårds lokaler är det viktigt att tänka på att byggnaden är kulturminnes märkt 
och att vi därför tillämpar rökfria lokaler. Om det inträffar någon skadegörelse i samband med att Nyckelvikens 
Herrgård är abonnerat debiteras detta beställaren. Vi vill även upplysa våra gäster om att pga. av den stora 
brandrisken är det ej tillåtet att använda confetti, serpentiner eller rökutvecklande produkter,(såsom t ex. 
tomtebloss, rökmaskiner). I det fall att brandlarmet utlöses av någon gäst debiteras beställaren den avgiften, 
(12.500 kronor + moms). Brandlarmet är oåterkalleligt och kommer då även innebära att brandkåren beordrar en 
utrymning av lokalerna. Fyrverkerier är ej tillåtna beroende på närheten till bondgården och alla djuren. 

Vi ser fram emot att tillsammans med er göra allt för att denna dag blir så fantastisk som möjligt! 

Vi har läst villkoren för fest på Nyckelvikens Herrgård och godkänner dem: 

Ort och datum:__________________________  Datum för fest:_______________________ 

Namn:________________________________   Namn: __________________________________ 

Signatur:_______________________________  Signatur:_________________________________ 

Faktura adress:_________________________________________________________________ 

Email:_________________________________  Mobil tel:._________________________ 

Vänligen skriv under, scanna eller fota och maila i retur till info@nyckelvikensherrgard.se

Nyckelvikens Herrgård
Nyckelviksvägen 1, 131 49 Nacka131 49 Nacka.
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Paket (Priser inklusive moms)
Friherrens Bröllop
Baronens Bröllop
Grevinnans Bröllop
Barnpaket (3 - 12 år)
Extratimme 15-18/01-03 (Pris/timme)
Hyra Biljardflygel för middag eller vigsel
Hyra Lusthuset 

Pris 
1 750 kr
1 890 kr 
2 190 kr 

695 kr 
3 200kr /3 900 kr 

4 500 kr
3 500 kr

Antal 
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
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