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Nedan lite fest & bröllopsinfo från Bullandö krog! 

Mycket trevligt och kul med bröllop tycker vi på soliga Bullandö Krog. Vår 
nyrenoverade festvåning tar ca 60 till 100 gäster och har en stor fin soliga altan 
för en välkomstdrink med brudskål och mumsiga snittar. 
Lokalen har en egen bar & garderob, matsal, projektor med duk och altan samt 
två egna toaletter. 
 

Vi har några festmenyer och bufféer på vår hemsida bullandokrog.se Ni kan titta 
in där om det är något som passar Er. Menyerna har uppdateras under 
säsongerna och kommer även att göra så inför varje säsong. Vi rekommenderar 
varmt en sittande 3-4 rätters middag, då en buffé på fest/bröllop blir lite 
rörlig/rörig och kan gå väldigt snabbt för gästerna att äta.  
Det har hänt att middagen är över på någon timme med buffé, därför är en 
sittande 2-3-4 rätters middag bättre för den tar längre tid och gästerna sitter och 
det är lättare för toastmastern att göra sig hörd och alla att hålla tal m.m. + att 
det känns betydligt festligare. 
 

Ett kuvertpris per gäst ink dryck brukar bli allt från ca 800 kr och uppåt ca 1,500 
kr inklusive moms. Priset varierar en hel del beroende på vilka råvaror, menyer 
& viner Ni väljer samt hur mycket gästerna ska bjudas på i mat & dryckesväg. 
Minimum antal gäster för att boka hela lokalen juni, juli & aug är 50 st. vuxna 
ätande. Vi har serveringstillstånd till kl.02:00 och det brukar vara lagom att 
avrunda då med lite vickning och sen ta en buss/båt hem. Då det tar ca 40 min 
till city med buss och ofta börjar bröllop redan på dagen för gästerna, så är 
många gästerna rätt nöjda med att vara i city vid ca kl.03:00. Avbokning av 
lokal senare än 6 veckor innan festens datum så debiteras 25 % av förväntat 
notabelopp. 10 dagar innan önskar vi veta antal gäster samt ev. allergier. 
 

I kuvertpriset ingår; 
- välkomstbubbel med snittar, 
- 3-rättersmiddag med rekommenderade viner som räknas av efter åtgång, 
- kaffe & avec (standard avec) 
- lokalhyra, blommor i fönster + altan, 
- städning + uppdukning av kuvert & bord & stol. 
- personal ca 3-5 st. beroende av hur många Ni är, vita dukar & beigefärgade 
tygservetter, 
- samt moms. 
 

Vad som tillkommer på notan är: ev. bröllopstårta, ev. vickning, bar efter maten 
om Ni bjuder, DJ, speciella blommor på borden, Liveband, transporter för 
gäster. 
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Mycket varmt välkomna med Er bokning, har Ni frågor eller vill se lokalen är 
det bara att komma förbi när vi håller öppet. Dock är det bra att boka ett möte så 
lokalen är ledig för ett längre sittande möte, bra är att boka upp lokalen snarast 
då förfrågningar kommer in hela tiden för nästkommande år. 
 
Våra festvånings/bröllopsmenyer ser Ni på hemsidan bullandokrog.se  
 

Vi arrangerar ca 8 - 12 st. bröllop + ett stort antal andra fester per år, och har 
gjort i 18 år, så Ni är i trygga händer hos oss. 
 
Återkom gärna om Ni har frågor eller vill boka Ert bröllop hos oss på soliga 
Bullandö krog hälsar Magnus. 


