
BRÖLLOP I ROMANTISKT

ORANGERI
Botaniska Trädgården mitt i centrala Uppsala är en av de mest unika 
platser du kan fi nna. De anrika lokalerna Orangeriet och Linnésalen 
tilsammans med den storslagna parken ger din fest en spännande, 
romantisk och praktfull atmosfär och inramning. Bröllopsmiddagen dukas 
upp i Orangeriet och därefter står Linnésalen redo för brudvals och fest.

cajsas-kok.se | 018-130 190 | info@cajsas-kok.se
Besöksadress: Botaniska Trädgården, Villavägen 6-8 (Uppsala)

Bröllopsfest

VI SER FRAM EMOT ATT VARA MED OCH SKAPA ER UNIKA BRÖLLOPSFEST!
Hos oss har du möjlighet att skräddarsy er bröllopsfest utifrån era önskemål. Hör av dig till oss för en 
kostnadsfri konsultation och offert! 

Det går självklart bra att göra tillägg av dryck, mat, justering av tider mm. Vi kan även hjälpa till att hyra in 
utrustning för ljud och ljus till fördelaktiga priser.

•  Priserna gäller för bokning av bröllopsfest för 40-145 gäster i Botaniska Trädgården 
   sommaren 2022.
•  Till Botaniska Trädgården har ni möjlighet att ta med egen dryck - både till middag och bar.
•  Sluttid för bröllopsfesten är kl 01:00, med möjlighet till förlängning till kl 02:00 till en kostnad på
   2 000 kr.
•  Ni har även möjlighet att arrangera vigsel i Botaniska Trädgården. Fråga oss så berättar vi mer!

Övrigt

Pris: från 1 375 kr/kuvert 

Lokalhyra: 17 500 kr

Det här ingår i paketet:
Exotiska fruktspett till fördrinken
Valfri 3-rättersmeny (förrätt, varmrätt och dessert) från vår à la carte-meny
Kaffe/te inklusive mjölk och socker
Cajsa´s provsmakningsevent eller en egen provsmakning med konsultation
Koordinatorplanering tillsammans med er kontaktperson på Cajsa´s Kök
Klassisk dukning och miljöbelysning

3-rätters

Pris: från 1 245 kr/kuvert 

Lokalhyra: 17 500 kr

Det här ingår i paketet:
Exotiska fruktspett till fördrinken
Valfri buffé inkl dessert från våra menyer
Kaffe/te inklusive mjölk och socker
Cajsa´s provsmakningsevent eller en egen provsmakning med konsultation
Koordinatorplanering tillsammans med er kontaktperson på Cajsa´s Kök
Klassisk dukning och miljöbelysning

Buffé


