Våra vänner

Assarsons Trädgård
Bondens Skafferi
Rheumgruppen
Högtorps gård
Puttersjaus
Almnäs bruk
Nordisk Råvara
Warbro Kvarn
Karlssons grönt

bröllop

Välkommen till emmer
Här skapar vi framtidens bröllopsupplevelse
i samklang med djur och natur. Vi serverar
modern skandinavisk mat med grönsaker
från vår egen köksträdgård och noga utvalda
råvaror från djurriket.

Bröllopsmeny

6 serveringar

1220 kr

Canapéer
Snacks
Förrätt
Varmrätt
Dessert
Tårta
Tillval

Ostservering
Vickning

150kr
135 kr

Drycker

Utvlada drycker
Exklusiva drycker

775 kr
1195 kr

1 glas Champagne till canapé
1,5 glas vin till snacka och förrätt
2 glas vin till varmrätt
6 cl sött vin till dessert
Kaffe/te till tårtan

Tillval

Egengjorda alkoholfria drycker

485 kr

Avec

45 kr/cl

bröllop

Exempelmeny

På Emmer skapar vi en meny efter säsong och vad
som är bäst just nu i vår trädgård och våra samarbetsgårdar.
Det är en meny i ständig förändring som hela tiden skiftar
beroende på tillgång. Därför skriver vi endast ut en
exempelmeny som beskriver hur vi tänker när vi lagar mat.
För att bäst få en uppfattning, besök oss kvällstid och ät vår
Skördemeny.

Canapéer

Gurka, krondill, ättika, bronsfänkål
Kålrabbi, tartar, koriander, jalapeno
Tartlette, miso, älvdalsrom, soja

Snacks

Grönsaker, torkade bönor, ringblomma
Buljong på svamp, granolja
Brioche på virvelmjöl, ricotta, olivoja

Förrätt

Havskräfta, spetskål, jalapeño, grillad grädde

Varmrätt

Rotselleri, vildsvamp, äpple, hasselnöt, enbär
serveras med rådjursinnanlår och korv

Dessert

Blåbär, citronverbena, våffla, vit choklad

Tårta

Naturlig princess med vilda blommor

Information

På Emmer skapar vi bröllop som andas samma känsla och
upplevelse som en kväll på vår restaurang. Nedan följer
lite information om vad som ingår när ni bokar erat
bröllopspaket hos oss.

Provätning

Vill ni se vilken typ av upplevelse vi skapar så
rekommenderar vi att boka ett bord på våran restaurang
under kvällstid. Menyn anpassas efter säsong och
varieras därefter.

Öppettider

I planeringsstadiet väljer ni en sluttid som passar er. Det
finns möjlighet att stanna fram till kl 02.00.

DJ/Musik

I lokalen finns det högtalare för bakgrundsmusik. Önskar
ni ha extra utrustning tipsar vi gärna om företag som
kan leverera detta. Med hänsyn till övriga gäster i huset
accepterar vi inte dansgolv före kl 23:00.

Lokaler

Drottning Silvias paviljong
En lokal på nedervåningen för sällskap upp till 36 personer. Ni sitter på runda bord om max 7 personer. Mingel
sker inne i lokalen. Garderob finns precis innanför entrén.
Norra verandan
En lokal på övervåningen för sällskap upp till 70 personer.
Ni sitter på runda bord om max 7 personer. Mingel sker i
salongen precis innan lokalen eller på terassen utanför.
Garderob finns i anslutning till lokalen.

Dukning

En mindre vas per bord samt lokalen utsmyckas med
blommor i säsong, på vintern är det torkat och på
sommaren är det färska blommor. Borden dukas med
linnedukar och linneservetter i naturgrå färg.
Kuvertmenyer dukas på alla platser. Placeringskort
tillhandahåller ni själva.

Bar

Det finns möjlighet till en enkalre bar i anslutning till
lokalen om ni väljer att ha middagen på Norra Verandan.
Vid middagar i Paviljongen säljs dryck vid bordet under
hela kvällen.
		

