
BRÖLLOPSFEST PÅ 
UPPSALA SLOTT

Adress: Drottning Christinas väg 1F (Uppsala)
018-130 190 • info@cajsas-kok.se • cajsas-kok.se/brollop

Tillsammans skapar vi er unika bröllopsfest!
Er bröllopsdag är en av de viktigaste dagarna i livet, och vi vet att maten och lokalen har stor 

betydelse för att bröllopsfesten ska bli en upplevelse utöver det vanliga. Till Uppsala Slott välkomnar 

ni era gäster till en vacker och historisk plats, där varje säsong förgyller slottsmiljön på sitt eget vis.  

Med vår långa erfarenhet av stora som små bröllop är vi med och koordinerar med stil och finess 

så att bröllopsfesten blir precis som ni önskar. Här finns möjlighet att skräddarsy upplägget utifrån 

era önskemål. Hör av dig till oss för en konstandsfri konsultation och offert!

Vigsel
Kombinera gärna er bröllopsfest med vigsel i Botaniska Trädgården eller i Vasaborgen.  

Fråga oss så berättar vi mer! 

Bokningsvillkor
• Priserna gäller för bokning av bröllopsfest för 40-110 gäster i Vasasalen under 2023.

• Vid bokning av lokalen har ni tillgång till Vasasalen, cafédelen, Borgstugan och 

  uteserveringen från kl 17.00 på festdagen, med möjlighet till tidigare start för 1 750 kr     

  per timme

• Sluttid för bröllopsfesten är kl 01.00, med möjlighet till förlängning till kl 02.00 till en kostnad 

   på 2 250 kr.

Middag med 3-rätters | från 1 625 kr/kuvert
Lokalhyra ingår i priset vid bokning för minst 40 gäster. 

Välj en valfri 3-rättersmeny (förrätt, varmrätt och dessert) från vår à la carte-meny.

När du bokar ingår alltid
• Dryckespaket - Silver: 1 glas mousserande vin, 3 glas vin eller öl, kaffe/te *

• Exotiskt fruktspett till fördrinken

• Kaffe/te inklusive mjölk och socker

• Cajsa´s provsmakningsevent eller egen provsmakning med konsultation

• Koordinatorplanering tillsammans med er kontaktperson på Cajsa´s Kök

• Klassisk dukning och miljöbelysning

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. 

* Alkoholfria dryckesalternativ finns till de som önskar!

Middag med Buffé | från 1 525 kr/kuvert
Lokalhyra ingår i priset vid bokning för minst 40 gäster. 

Välj en valfri buffé inklusive dessert från våra menyer.


