Årets Bröllop

Vinnare av TV4 ”FYRA BRÖLLOP”
Axplock från våra gäster
”Vi är otroligt glada att vi valde Nyckelviken av de ställen vi valde mellan –
ett finare bröllop än så här hade vi inte kunnat få!”
”Tack för ett fantastiskt fint arrangemang. Det blev precis så lyckat som vi hade hoppats på. Blommorna på
borden var så fina och maten helt sagolikt god. Det sa alla. Och en stor eloge till den trevliga personalen.
Dom var helt underbara. Vi är alla jättenöjda ”
”Tack för ett fint arrangemang! Allt var så fantastiskt arrangerat – både ceremonin och middagen.
Ni fick otroligt mycket beröm framför allt för maten men också miljön från våra gäster.
Hoppas att det nådde er”
”Vi vill tacka er för en fantastisk upplevelse! Ni hade ordnat allting jättefint. Vi fick vårt drömbröllop och
känner oss väldigt nöjda med hela dagen”
”Ett stort tack till dig och din strålande personal för all den gästvänlighet och service vi fick under vår
bröllopsfest Utan er, samt kockens goda hand vid spisen, hade festen inte alls blivit vad den blev!
Detta är som sagt ett minne för livet för oss och vi kommer bära med oss många glada minnen
frånNyckelviken.”

Tack för er förfrågan om bröllop på Nyckelvikens Herrgård.
Nyckelviken är en 1700-talsgård som ursprungligen byggdes som sommarbostad till Herman
Petersen. Det sjönära läget i naturvårdsområdet i Nacka är mycket uppskattat för bröllop och
festarrangemang. Många väljer att anlända hit med båt till ångbåtsbryggan.
På herrgårdsområdet finns flera byggnader för både stora och små bröllopsfester.
Vi arrangerar även vigseln på Nyckelviken om man så önskar i vår flygel eller i vårt vackra lusthus
som ligger inbäddad i trädgården.
I vår största lokal tar vi 90 gäster och om man är fler sätter vi upp ett tält på terrassen. Förutom
huvudbyggnaden finns även lusthuset som har formen av en kinesisk thé burk, den gamla
Biljardflygeln med underbar rymd och ljus samt Lilla Nyckelviken som är en mindre ”kopia av stora
huset. Lilla Nyckelviken, även kallad sjövillan ligger ca 10 m från vattnet mitt emot Fjäderholmarna
och är mycket populärt för de mindre bröllopen upp till ca 40 personer.
Vi kommer att göra det yttersta för att er bröllopsfest ska bli ett lyckat arrangemang och vi kan
hjälpa er med allt från inbjudningar, bordsplanering till transport, vigselförrättare och underhållning.
När ni väl bestämt er för Nyckelviken träffas vi och går igenom alla detaljer så att ni i lugn och ro
kan tänka på annat. våra kockar lagar maten enligt vår filosofi utifrån de bästa råvarorna, väl
förankrat i det svenska och franska köket och dess hantverkstradition.
Vi hälsar Er varmt välkomna till Nyckelviken!

Kontaktinformation:
08-718 00 21
info@nyckevikensherrgard.se
www.nyckelvikensherrgard.se

”Vigsel i Biljardflygeln”

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

BOKNINGSBEKRÄFTELSE BRÖLLOP
Paket (Priser inklusive moms)
Friherrens Bröllop
Baronens Bröllop
Barnpaket
(3 - 12 år)
Hyra före 18:00 och efter 01:00
Hyra Biljardflygel för middag eller vigsel
Hyra Lusthuset

Pris
1 395 kr
1 695 kr
695 kr
3 200 kr
4 500 kr
2 800 kr

Antal
____
____
____
____
____
____

(Övriga beställningar såsom DJ, Blomster mm. eller separata överenskommelser görs i samband med detaljmöte
mellan beställare och arrangör och kommer tillsammans med ovan utgöra det slutliga underlaget för fakturering.)

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. Slutfakturan 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.

