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Bröllop på Snöå Bruk 2021
Tack för er förfrågan angående bröllop i vår herrgård på vackra Snöå Bruk.
Här kommer ett förslag på ett bröllopsfirande för upp till 75 gäster.
 
Abonnering av samtliga rum kan ordnas om ni vill ha Snöå Bruk för er själva. 
Vigselakten kan med fördel hållas på Snöå Bruk om så önskas. Vi har en scen i 
trädgården där härliga utomhusvigslar kan anordnas. Önskar ni en mer traditionell 
vigsel finns vackra Dala-Järna kyrka inte långt bort.

Bröllop
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Brudskål
Det mousserande vinet är en fin, torr Prosecco vilken serveras med tre olika
sorters snittar.

Pris 125 kr/person 

3 rätters middag 
Förrätt   –Varmrätt – Dessert 
Pris 895 kr/kuvert  
(barn 0-6 år, ingen kostnad, barn 7-12 år 325 kr/kuvert)
 

Pris vinpaket 300 kr/person 
Väl avvägda viner som som överensstämmer med  
menyn 3,5 glas/person.
 
 

Dekoration   Vi hjälper er gärna med olika teman och era önskemål. 
Pris enligt överenskommelse. 
 
Våra bord är alltid färdigdukade med vita linnedukar. Hos oss ingår två timmars 
fri bröllopskonsultation, därefter tillkommer en kostnad om 500 kr/timme.

Bröllopstårta beställs genom oss utifrån era egna önskemål och 
skapas av ortens stjärnkonditor som vunnit många utmärkelser 
se www.ryggasstugan.com. Pris enligt överenskommelse.
 

Och så levde de lyckliga...
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Festen 
Vid den intilliggande golfbanan finns en fantastisk festvåningsloge vilken med  
fördel går att hyra för att ha festen i. Se bilder på www.snoagk.se.
Vi hjälper er gärna boka logen via golfklubben.

Festen efter middagen kan självfallet även anordnas på Snöå Bruk,då vi hjälper er 
med allting för festen. Pris enligt särskild överenskommelse.

 
 
 
 
 

Brunch
En härlig brunch kan dukas upp för gästerna dag två Pris 150 kr/person

Mer information om Snöå Bruk och olika aktiviteter i området finner ni på  
www.snoabruk.com. Kontakta oss gärna på telefon 0281-240 80 eller maila till 
brollop@snoabruk.com för ytterligare information.

Varmt välkomna till oss!

Och så levde de lyckliga...


