Er dag en dag att minnas

Bröllop på Villa Vik
En magisk miljö för er stora dag
Det är svårt att hitta en mer romantisk plats att ha sin bröllopsfest på. På er stora dag är
det era önskemål som styr för att ge er en upplevelse att minnas resten av livet. Vi vill
erbjuda er en helhet där allt ifrån mat och miljö till bröllopstårta harmonierar.
Vi har komponerat en meny att välja er bröllopssupé ifrån som till stor del består av
närodlade och lokalproducerade råvaror.
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Våra bröllopspaket
Våra bröllopspaket är avsedda för minst 20 gäster. Om ni hellre vill ha ett mindre bröllop så
går det bra att beställa mat och dryck separat.

Lilla paketet
Bröllopsdukning med vita linneservetter och linnedukar
Blommor i valfri färg
Mousserande välkomstskål
2- rätters festmeny eller buffé för max 395:2 glas vin
Kaffe och bröllopstårta från Toftastrands konditori
3 cl avec whisky, cognac, Baileys
895 kr per person

Klassiska paketet
Bröllopsdukning med vita linneservetter och linnedukar
Blommor i valfri färg
Mousserande välkomstskål med påfyllning
3-rätters valfri festmeny
1 glas vin eller öl till förrätt
Vin med påfyllning till varmrätten
1 glas vin till desserten
Kaffe och bröllopstårta från Toftastrands konditori
4 cl avec whisky, cognac, Baileys
1095 kr per person

Stora paketet
Bröllopsdukning med vita linnedukar och linneservetter
Blommor i valfri färg
Mousserande välkomstskål med påfyllning
1 minikrustad med creme på soltorkad tomat och parmachips
1 minicanapé med Villa Viks skagenröra
3-rätters valfri festmeny
1 glas vin eller öl till förrätten
Vin med påfyllning till varmrätten

1 glas vin till desserten
Kaffe och bröllopstårta från Toftastrands konditori
4 cl avec whisky, cognac, Baileys
1 drinkbiljett till baren
Korv med bröd
1295 kr per person

De luxe-paketet
Bröllopsdukning med vita linnedukar och linneservetter
3 handgjorda praliner i cellofanpåse till varje gäst
Blommor i valfri färg
Välkomstskål i champagne med påfyllning
1 minikrustad med kräm på soltorkad tomat och parmachips
1 minicanapé med Villa Viks skagenröra

3-rätters valfri festmeny
1 glas vin eller öl till förrätten
Vin med påfyllning till varmrätten
1 glas vin till desserten
Kaffe och bröllopstårta från Toftastrand
4 cl avec whisky, cognac, Baileys
2 drinkbiljetter till baren
Korv med bröd eller Janssons frestelse med Toftastrands kumminknäcke
1545 kr per person

Alla gäster ska trivas
Tänk på att anmäla allergier så att vi kan ordna liknande meny till alla gäster samt att
förbeställa mat om ni har musiker som ni vill bjuda på middag.
Hos oss har ni tillgång till vår lokal till kl. 01.00 . Om ni önskar ha festen till kl.02.00 tillkommer en avgift på 2 000 kr.

Om ni hellre vill beställa mat och dryck separat så kostar våra 3-rätters festmenyer 595 kr.
Kaffe och Toftastrands bröllopstårta 95 kr. Bröllopsdukning med linnedukar och linneservetter samt blommor i valfri färg 75 kr.
Alla priser är inklusive moms.

Toftastrand hotell
Vårt hotell erbjuder boende till era gäster. Hotellet har trettio rum som består av både
bröllopssvit såsom familjerum eller stuga. Om ni väljer att boka klassiska, stora eller de
luxe-paketet bjuder vi er eller någon av era gäster på en övernattning i dubbelrum på
Toftastrand efter er bröllopsfest.
Vid minst 50 övernattande gäller 625 kr / person / natt oavsett rumstyp.
Vår trädgårdsvilla har sex olika de luxe-rum samt två sviter (24 bäddar). Om önskas kan
hela villan hyras till ett paketpris vilket innebär att ni har förutom ett eget hus med
terrasser även en egen lounge till ert förfogande. För att ha trädgårdsvillan exklusivt ska
minst sex rum vara uthyrda och då är paketpriset 8000 kr samt 400 kronor per person och
natt.
Mer information om hotellrummen finner ni på villavik.se/hotell

Boka er dag
Vi hoppas att vi får vara med att anordna er stora dag.
Bokningen gäller endast skriftligen till restaurang@villavik.se och med en konfirmation om att
datumet är bokat.
Under villavik.se/brollop hittar ni bokningsformuläret. Där fyller ni i era önskemål och uppgifter och e-postar in en sparad kopia av dokumentet till resturang@villavik.se

Om ni måste avboka
Saker händer och ibland måste man avboka. Brölloparrangemang är som oftast bokat flera
månader innan och det innebär att det är svårt att fylla tomrummet efter en eventuell avbokning på kort varsel. Däremot är detta år ett speciellt år med tanke på den rådande pandemin och vi har därför justerat våra avbokningsregler för 2021 så att det förhoppningsvis
blir lättare för samtliga parter att planera inför bröllopet.
Avbokningsregler bröllop

Avbokning ska ske skriftligen till restaurang@villavik.se. Avbokningen är giltig när Villa Viks
matsalar bekräftat avbokningen skriftligen. I bokningsbekräftelsen framgår eventuell
debitering i enlighet med regler nedan.
Avbokning av hela bokningen debiteras med en specifik procentsats av beställningens värde.
Beställningens värde framgår av bokningskonfirmationen som skickats skriftligen från Villa
Viks matsalar.
90 dagar eller fler innan bokat arrangemangsdatum 0%
89-30 dagar 25%
29-14 dagar 75%
13-4 dagar 90%
<3 dagar 100%
Justering av antal gäster (dock ej mer än 50% av gästantalet) sker utan kostnad skriftligen
minst 14 dagar innan bröllopsfesten. Slutlig justering av gästantalet (upp till 10% av
ursprungligt antal) sker skriftligen fram till tre dagar innan bröllopsfesten.

