
PRODUKTBLAD
Ladan - Långängens Gård



Steg 1 - LOKALHYRA (11.00-07.00 - Gäster 16.30-03.00)

PRISLISTA

Söndag-onsdag (inkl. tält, bord & stolar utan överdrag)...............9 995:-
Torsdag-fredag (inkl. tält, bord & stolar utan överdrag).............14 995:-
Lördag (inkl. tält, bord & stolar utan överdrag)............................19 995:-
 + Vigsel på gården (inkl. konsultation)...............................................1 995:-

Max 108 sittande - Max 150 personer i lokalen.
Tider gäller endast om ingen annan överenskommelse nås - fråga oss.

Steg 2 - SERVIS & DEKORATIONER
EGEN SERVIS...............................................................................................0:-
 + Mottagning, förvaring & leverans av Er servis..............................995:-
 + Stolsöverdrag.......................................................................................20:-/st
 + Diskare.................................................................................................2 995:-
VÅR SERVIS - grundavgift (inkl. diskare)....................................2 995:-
 + Komplett middagsservis (inkl. våra bordsdekorationer)........35:-/gäst
 + Komplett barservis (inkl. barutrustning).....................................15:-/gäst
 + Komplett linne (inkl. stolsöverdrag, tygservetter & dukar)...25:-/gäst

En komplett dukning med alla behövliga bordsdekorationer & vita blommor. 
Addera gärna färg med Er personliga rekvisita - ingår ej i priset.

Steg 3 - PERSONAL (Timdebitering 2 tim före & efter eventet)
EGEN PERSONAL - (slutstädning & support ingår).................2 995:-
VÅR PERSONAL - (komplett service med slutstädning)........................:
 - Cirka 0-40 Gäster - 2 i servisen..............................................723:-/tim
 - Cirka 41-60 Gäster - 3 i servisen..........................................1 084:-/tim
 - Cirka 61-80 Gäster - 4 i servisen..........................................1 445:-/tim
 - Cirka 81-108 Gäster - 5 i servisen.........................................1 806:-/tim
 + Tillägg efter kl. 01.00....................................................159:-/tim & person
EXTRA PERSONAL........................................................................................:
 + Bartender (Vid behov av coctails & speciella drinkar)..............2 995:-
 + Koordinator (Vid hjälp med planering - 3 tim ingår)............595:-/tim 

Egen personal får skriftlig information & straffavgifter kan tillkomma.
Support från Långängens Gård finns att tillgå under hela dagen & kvällen.

Steg 5 - DRYCK (Endast egen dryck i ladan)
EGEN HANTERING....................................................................................0:-
 + Kaffe/te.............................................................................................20:-/gäst
VÅR HANTERING (Förvaring, genomgång & packning)..........1 995:-
 + Is för kylning/drinkar 25 kg (cirka 1 kg/gäst)..............................595:-
 + Inköp av dryck....................................................................................2 995:-
 + Kaffe/te.............................................................................................20:-/gäst

Egen dryck endast tillåten i och runt Ladan. Se Kombo nedan.

RABATTER & FÖRMÅNER
Steg 1 - Steg 5 från Långängens Gård............................................................:
 - 5% rabatt på hela Er slutfaktura
 - Obegränsad kostnadsfri tillgång till koordinator
 - Tillgång till Gårdsbyggnaden och hela trädgården (ej egen alkohol)

Vi reserverar oss för prisändringar - Priser inkl. moms

Räkneexempel - Vår Personal (70 gäster kl. 18.00-02.00)
4 i servisen 16.00-04.00 = 12 timmar X 1 445:- = 17 340:-

+ OB 01.00-04.00 = 3 tim X 4 servis X 159:-= 1 908:-
TOTAL EXEMPEL: 19 248:-

KOMBO - Ladan/Gårdsbyggnaden
Tar ni alla steg från oss så har ni även tillgång till vår vackra 
restaurang med plats för 60 sittande gäster och den fina anslutande 
trädgården. Med Gårdsbyggnaden får ni en till unik plats för t.ex. förd-
rink, kaffe/avec & tårta/dessert, även för 108 gäster. Ni måste köpa 
alkoholen från oss för det momentet, då ordinarie tillståndet gäller där.

I april-maj och september-oktober så går det att kombinera vår produkt 
så ni kan äta middag i Gårdsbyggnaden och sedan ha bar/fest i ladan. 
Se vår produkt ”Restaurant-Sur-Demande” på hemsidan.

EGEN MAT (grillar, utekök, sopstation & support ingår)..........2 995:-
VÅR MAT (tidigast 17.30)...............................................................................:
 + Crostini....................................................................................................15:-/st
 + Bodegas.................................................................................................45:-/st
 + Förrätt...............................................................................................90:-/gäst
 + BBQ................................................................................................395:-/gäst
 + Ost/Dessert.......................................................................................70:-/gäst
 + Serveringsavgift tårta......................................................................15:-/gäst
 + Vickning............................................................................................35:-/gäst

Steg 4 - MAT (Laga själva, anlita oss, eller använd valfri leverantör)

LÄTT ATT BOKA
Vår produkt är väldigt lätt att boka då ni bara förbinder Er till lokalen 
och väljer själva, senast 2 veckor innan eventet, vad ni vill ha ifrån 
oss och inte. Skapa Ert drömevent tillsammans med vår kunniga ko-
ordinator som ingår obegränsat i priset om ni väljer att ta allt ifrån oss. 
Tillåter inte Er budget att ut svängarna, eller om vi inte erbjuder det 
ni vill ha, så kan ni ändå skapa en oförglömlig dag och har dessutom 
tillgång till support från oss för att säkerställa Ert event.

Det viktiga är att när ni bokar så kan ni känna den sköna känslan av 
att ni vet vilket ställe ni ska vara på och nu kan ni börja planera helt 
fritt fram tills 2 veckor innan festen. Detta utan att behöva ställa frågan 
till oss vad ni får göra, utan snarare ställa frågan till Er själva: Vad 
vill vi göra? Vi tror detta är anledningen till Långängens Gård idag är 
Sveriges mest bokade sommarfestlokal. Fast det är ju klart, lokalen 
och området är ju väldigt vackert och unikt också.

Läs gärna vad våra kunder tycker om oss på vår hemsida.

LJUD & LJUS
Vi har inget eget ljud & ljus som ingår i lokalhyran, men samarbetar 
med Eventation för ändamålet. Vi ger Er vår rabatt när ni bokar och 
prislista finns på hemsidan.

Ni får självfallet ordna egen lösning om ni önskar.



BOKNINGSREGLER & BETALNING
PRELIMINÄRBOKNING
Kunden preliminärbokar ett datum och giltighetstiden är 7 dagar om 
ingen annan överenskommelse nås. Efter 7 dagar har Långängens 
Gård AB rätten att boka med annan kund utan kundens medgivande. 
Preliminärbokningar är kostnadsfria.

Preliminärbokning skall ske skriftligen via e-mail.

BOKNINGSBEKRÄFTELSE
När kunden vill göra en bokning så fyller kunden i formulär på hemsi-
dan och kunden skall godkända bokningsreglerna vid bokningstillfället. 
Långängens Gård skall bekräfta bokningen via e-mail innan bokningen 
är godkänd och ett avtal kan nås.

DEPOSITION
Vid bokning utgår en deposition motsvarande lokalhyran för den dagen 
(0% moms) enligt gällande prislista. När bokningsavgiften är erlagd har 
kunden och Långängens Gård AB ingått avtal. Depositionen kommer 
att dras av på slutfaktura. Vid utebliven betalning av deposition på utsatt 
datum (5 betalningsdagar) äger Långängens Gård rätten att boka med 
annan kund utan kundens medgivande.

För av oss godkända event-/bokningsbolag så utgår ingen deposition.

BESTÄLLNING
Senast 14 dagar innan eventet skall kunden informera Långängens 
Gård AB om vilka artiklar kunden önskar köpa från Långängens Gård 
AB. Vi äger rätten att neka försäljning av egna produkter efter denna 
tidpunkt.

Senast 7 dagar innan eventet skall beställningen vara komplett med an-
tal artiklar, samt specialkost om kunden beställer mat från Långängens 
Gård AB. Den beställningen ligger till grund för slutfaktura om inte nya 
artiklar tillkommer, samt antalet artiklar överstiger den ursprungliga 
beställningen.

Ifall Långängens Gård koordinerar eventet skall ett körschema vara 
färdigt senast 7 dagar innan festen, samt bordsplacering.

FAKTURA
Efter eventet skickar Långängens Gård AB en faktura med de 
förbeställda artiklarna med avdrag för depositionen. Fakturan är på 10 
betalningsdagar. Vi följer svensk lagstifning gällande dröjsmålsränta 
och en avgift á 250:- kan komma att faktureras vid påminnelse.

STRAFFAVGIFTER
Långängens Gård AB äger rätten att ta ut straffavgifter om kunden 
orsakar merkostnader utanför Långängens Gård ABs kontroll.

AVBOKNINGSREGLER

BOKNINGSSREGLER
Samt vår policy för nöjda kunder

Vid avbokning upp till 14 dagar innan eventet erhåller Långängens 
Gård AB depositionen. 

Vid avbokning 14 dagar innan upp till dagen för eventet så äger 
Långängens Gård AB rätten att fakturera 100% av alla förbeställda 
artiklar, samt erhåller depositionen.

Avbokning skall ske skriftligen via e-mail.

Strejk, lockout, eldsvåda, explosion, krig eller liknande krigstillstånd, 
väsentliga inskränkningar i leveranser eller andra omständigheter 
utanför Långängens Gård AB kontroll, berättigar Långängens Gård att 
häva avtalet utan skyldighet att utge skadestånd till kunden.

Ny prislista för gällande år släpps under februari månad samma år. 
Långängens Gård AB äger rätten att justera produkterna och priserna 
enligt god affärsed under tiden för avtalet.

force majeure

prisändringar

Eftersom Långängens Gård AB är medlemmar i branschorganisa-
tionen Visita så kan vi erbjuda opartisk och kostnadsfri juridisk hjälp 
om Långängens Gård AB och kunden skulle hamna i konflikt gällande 
innehållet i detta avtal.

Vid konflikt gällande avtalet

Denna klausul är inte juridiskt bindade utan är vår policy:

Vi har som ambition att ha enbart nöjda kunder och därför önskar vi att 
alla kunder meddelar oss när någonting inte är tillfredställande med vår 
produkt, så vi har chansen att göra vårt bästa för att ni ska bli nöjda.

Om vi koordinerar Ert event så ger vi Er exakt så mycket tid ni 
känner att ni behöver för att kunna komma som gäster på Ert event.

Vi kommer att kompensera alla kunder på bästa tänkbara sätt när vi 
inte har levt upp till våra eget högt ställda krav.

Vi har som ambiton att inte höja priserna med mer än 10% på Er 
bokning som sker innan vi släpper våra prislistor i februari varje år. 
Priserna kommer endast justeras om det är nödvändigt på grund av 
höjda råvarukostnader, nya personalavtal, hyreshöjningar, eller andra 
kostnadsökningar som är utanför vår kontroll.

Vår policy För nöjda kunder



vad som ingår
En guide till dekorering av ladan

tält
I anslutning till ladan finns vårt tält som kan användas till Ert förfo-
gande. Det finns dimbart ljus i hela tältet. Klädhängare finns i tältet för 
Era gäster.

STOLAR
Det finns minst 108 stolar (utan överdrag). Överdrag går att hyra och 
skapar en bättre inramning enligt oss.

bord med bockar
Det finns 2 bord att använda som presentbord, eller för t.ex. fördrink 
etc.

utekök
I tältet finns tillgång till vårt utekök med beredningsytor, samt plats för 
buffé. 

BORD
Det finns 18 bord som är 180X70, samt 4 som är 120X70. Borden är 
klassiska festvåningsbord och gör sig bäst med duk på.

värmare
Det finns el-värmare, en stor 16A byggvärmare för att stoppa kallras 
vid ingången, samt i värsta fall gasolvärmare vid temperaturer under 
12 grader C.

BAr
Vid baren finns en bardisk, barhyllor, vacker griffeltavla och en 
”kyltunna” som kan förvara dryck i is. OBS! Man kan inte hälla is 
direkt i lådan.

bänkar
Det finns 6 bänkar med bockar att använda till t.ex. en vigselceremoni. 
För cirka 4-6 gäster.

övrigt
Vi kommer alltid att göra vårt bästa för att ge Er bra service och kan 
hjälpa till med verktyg, städmaterial och annan utrustning ifall ni har 
glömt något.

+ Vår servis & Dekorationer
Tanken med vår dukning är att det ska se trevligt ut och ganska så 
stilrent, så att ni kan addera Era egna färger, program och andra 
eventuella bordsdekorationer. Vi tillhandahåller endast vita blommor.

Hyr ni vår servis och bordsdekorationer så har ni tillgång till de glas, 
bestick, tallrikar, servetter, dukar, ljuskoppar etc. som vi förfogar över 
och ni får använda dem som ni önskar. Vi har alla tillbehör i så pass 
stor mängd att ni kan göra en 4-rättersmiddag med komplett dukning 
och bar. 

Se vår instagram för dukningar och andra dekorationer.

 - Vi använder kökshandukar som servetter och ifall ni önskar vanliga      
    vita linneservetter får ni införskaffa det på egen hand.
 
 - Vi använder glasburkar som ljuskoppar och vaser.
 
 - Vi använder inga höga bordsdekorationer för att alla gäster ska 
    kunna få ett bra synfält.
 
 - Vår personal ansvarar ej för dekorationer i ladan utöver det vi förser  
    Er med.
 
 - Om ni vill duka på nocken så rekommenderar vi att det sitter max 2  
    personer på långsidan.
 
 - Vid hyra av vår servis så betalar ni samma pris oavsett vad ni  
    nyttjar.

fasta takdekorationer
I ladan så finns det fasta installationer i taket i form av vita böljande 
tyger, massa ljusslingor, samt en hållare för egen projektor. Projektor-
duk finns på väggen. El finns fördragen till projektorn, men ingen sladd 
för bild och ljud. En stege finns för att nå taket.

- DETTA INGÅR I LOKALHYRAN:

ATT TÄNKA PÅ...



RITNING
Planera Er bordsplacering

FÖRSLAG 78 GÄSTER

Trappa

FÖRSLAG 108 GÄSTER

1 m

5 m
BORD 180 X 70 cm

Trappa Låg bjälke

El ElEl
16 A

Det finns även 4 stycken 120 X 70 bord



planering
Kom igång med planeringen av Ert event

HUR VI PLANERAR ERT EVENT
Varje år planerar vi över 100 event tillsammans med våra kunder och 
därför har vi gjort det till vår uppgift att få Er att känna Er trygga 
genom hela processen, samt det viktigaste utav allt, skapa ett väldigt 
bra event!

Om ni väljer att ta allt från Långängens Gård så gäller vår policy: 

Vi ger Er så mycket tid som ni känner att ni behöver för att kunna 
komma till Ert event som gäster.

1 - SÄLJMÖTE
Första gången vi möts så kommer vi att visa lokalerna, samt gå 
igenom vår produkt och Era frågeställningar inför bokning.

2 - BOKNING & AVTAL
När ni bokar så fyller ni i vårt formulär på hemsidan och intygar att 
ni läst och godkänner våra bokningsregler. Vi kommer att bekräfta Er 
bokning med ett mail och Er bokning är då bindade.

Vi följer SHR’s (Sveriges Hotell & Restaurangförbund) regler för 
bokning och avbokning, men med vissa undantag där vi förenklat för 
kunden gällande bokning på allting ni köper till från oss som vi bara 
behöver veta seanst 2 veckor innan eventet. Har ni frågor så får ni 
gärna kontakta oss, men tänk på att vi lever på att vi har nöjda kunder 
och har självklart som policy att genomföra 100% av det vi bokar in.

När vi har mottagit Er bokning får ni en faktura med en depositionsav-
gift motsvarande lokalhyran som skall betalas omgående (5 betalnings-
dagar) för att slutföra Er bokning.

3 - PLANERA FESTEN
Vår produkt bygger på att ni ska vara eventmakare. Frågan ni ska 
ställa Er är vad ni vill göra på Ert event, inte vad ni får göra. Till Er 
hjälp har ni det här häftet och vår koordinator. Tänk på att koordinator 
endast ingår 3 timmar om ni inte tar allting genom oss och vi kan 
därför komma att fakturera Er för nerlagd tid i slutfakturan. 

Vet ni med Er att ni kommer vilja ha koordinering, men vill göra egna 
lösningar, så kan vi komma överens om en offert på den tiden. 

Det ni ska tänka på i Er planering är följande: 

- Våra ordinarie öppettider i vår Lunchbistro & Café är onsdag-söndag 
kl. 11.00-16.00, så om ni vill vara här under dessa tider så måste ni 
dubbelkolla med vår koordinator så det inte krockar med ordinarie 
gäster. Det gäller framför allt buss och parkeringsproblem. Det går att 
lösa så det är bara att fråga.

- Vårt alkoholtillstånd gör att ni inte kan ha egen alkohol i trädgården 
och runt vår Gårdsbyggnad. Ni får gärna köpa till alkohol från oss 
enligt vår ordinarie dryckesmeny ifall ni vill nyttja det området. Ni 
måste ta allting ifrån oss för att vi ska kunna ge den servicen. 5% rabatt 
utgår även på drycken i Gårdsbyggnaden.

- Ifall ni vill göra egna lösningar har vi våra avgifter i prislistan för 
att kunna förse Er med support under dagsförberedelser och under 
kvällen. Vi kommer inte att förse Er med koordinering om ingen annan 
överenskommelse nås.

- Ifall ni vill ordna egen cateringlösning, så finns det inget kök att tillgå. 
Vi kommer att förse Er med support endast vid nödläge.

- Vi serverar mat tidigast 17.30, men det går att ordna med servering 
tidigare vid behov. Prata med koordinator.

- Väljer ni egen personal så kommer vi att ge en skriftlig och muntlig 
presentation med checklista. Vid avvikelser från instruktionen så kan vi 
komma att debitera Er enligt listan.

- Vid vigsel på gården så väljer ni själva plats tillsammans med 
koordinator. Ingenting är omöjligt.

4 - PRISLISTA & NYHETER
I februari släpper vi vår uppdaterade prislista för året och börjar 
samtidigt presentera våra nyheter i vårt instagramflöde. 

5 - PRE DINNER MED DANS
I mitten av april så bjuder vi in Er, till en liten kostnad, på att få prov-
smaka vår BBQ, tårtor och annan mat i Gårdsbyggnaden. Efter 
middagen har vi valskurs med proffesionella dansare i ladan och även 
andra saker som är kul och kan hjälpa Er med Er planering.

6 - ÖPPET HUS MED 
Första helgen i maj är det öppet hus då vi visar alla nyheter för året 
och ger Er chansen att se årets dukning, samt att de samarbetsparner-
na som kan komma visar sina produkter m.m.

7 - 1:A PLANERINGSMÖTET
Efter öppet hus så börjar vi! När ni har kommit på ett upplägg och vill 
få hjälp med att komma vidare med Er planering så är det dags för ett 
möte där vi kan vara till stor hjälp med vår erfarenhet.

8 - 2:A PLANERINGSMÖTET
Om ni känner att ni vill gå igenom Era idéer en gång till.

9 - ORDER & KÖRSCHEMA
På det här mötet så sätter vi alla detaljer i körschemat och fyller i alla 
nödvändiga blanketter. Order skall göras senast 14 dagar innan eventet 
och körschema senast 7 dagar innan.

På det här mötet önskar vi att toastmadame/toastmaster, samt alla 
andra personer som på något sätt medverkar på eventet är med.

10 - EVENTET
Den oförglömliga dagen om vi har planerat det här bra tillsammans!

11 - SLUTFAKTURA
Efter festen skickar vi en slutfaktura. Fakturan är på 10 dagar.

SAMARBETSPARTNERS
Vi upptäcker hela tiden nya bra partners och produkter som kan lyfta 
Ert event. Eftersom bra samarbeten är en färskvara, så uppdaterar vi 
Er med dessa löpande, både muntligt och genom instagram.



MENY
Mat som går att beställa genom oss

bodegas - 45:-
Bodegas är låga sköna glas fyllda med välkomponerade smårätter. 
Fungerar perfekt vid mingel, som förrätt & i alla typer av bufféer.

Picklad rödbeta, getost terinne & sotad purjolök
Buffelmozzarella, kryddkrasse, olivolja & rökt skinka

Sötpotatiscremé, sotad tonfisk & shallottenlök
Friterad surkål, pocherat ägg & rostad kyckling

Kikärtor, rökt soya & brysselkål
Kronärtskocka, champinjon, gräddfil & brynt smör

Coco blanco, anklår, frissé & pistage
Räkor, majonnäs, dill & citron

Kallrökt laxröra, färsk pepparot & citron
Syltad svamp, västerbotten & timjan

Coco blanco, kronärtskocka, olivolja & pistage
Picklad rödbeta, sotad purjolök, honung & kryddkrasse

Kronärtskocka, champinjon, frissésallad & citronette

OST - 70:-
3 X svensk ost med levain, gransirap & havtornsmarmelad

VÅR BERÖMDA BBQ - 395:-
Finns även vegan BBQ, eller Kräftskiva - Se cateringmeny

SALLAD
Romansallad, parmesan dressing & grillad grön sparris

Bönsallad, coco blanco, vaxbönor & haricots verts
Trädgårdssallad

Bröd & Zucchinisallad

DIPPER & RÖROR
Hummos på coco blanco
Bönpesto med dragon

Getostcreme med citron, brynt smör & honung

POTATIS & GRYN
Saltrostad potatis

Rostad sötpotatis med rostad majs & vårlök

SIDES
Kumminmorötter

Rostad persiljerot med vitlök & örter från trädgården
Saltbakade betor med krossade valnötter & honung

PÅ GRILLEN
Anjorökt oxbringa

Långängens fläsk & ankkorv med ingefära
Foliebakad lax
Varmrökt karré

Lökbrässerad rotselleri

I KASTRULLEN
Lammragu med grön kardemumma

SÅSER
Aioli

Rouille
Tryffelmajonäs

Långängens chimmichurri
Pepparotscreme på färskost

BRÖD & PICKLES
Levain

Knäckebröd
Rågbröd
Färskost

Picklade morötter

desserter - 70:-
Desserterna är gjorda i storlek mindre för att fungera i en buffé. Ett tips 

är att kombinera 2 stycken desserter på en längre middag.

Vaniljpanacotta med en chunky äpplecurd, rostade 
kardemummakrutonger & rostade hasselnötter

*

Färskostkräm med vit choklad, halloncoulis, färska blåbär, 
hemmagjord maräng & brynt smör

*
Bakad mörk choklad, rostade nötter & syrad grädde

tårtOR & SPECIELLA BAKVERK
Beställ tårta, eller t.ex. cupcakes från ennypasocker.se och få 1000:- 
rabatt som kund hos oss. Beställ och konsultera direkt med konditorn.

Serveringsavgift 15:-/gäst

CROSTINI - 15:-
Våra goda crostinis på rostat levain är en perfekt munsbit till minglet.

Sikaforsröra (renstek, purjolök, creme fraiche, majonäs & sikrom)
Varmrökt laxrillette & kapris

Klassisk skagen
Västerbotten

förrätter - 90:-
Biff Pelle Jansson på rågbröd, kalixlöjrom, äggula, rödlök & gräslök

*
Tunt skivad rödbeta, getostterrine & sotad purjoplök

*
Sotad tonfisk, sötpotatiscreme & syrad charlottenlök

vickning - 35:-
Varm kokkorv (även vegan) med bröd & tillbehör



order

Datum Namn 1/Företagsnamn

Typ av event Namn 2/Kontaktperson

Toastmaster 1/Ansvarig servis 1/Mobil Toastmaster 2/Ansvarig servis 2/Mobil

Egen mat

Antal gäster

Slutgiltigt antal gäster

Egen servis

Vår servis             Middag     Bar           Linne

Egen personal

Vår personal 2 st 3 st 
 
  4 st 5 st

Bartender (Endast vid behov)

Egen hantering av dryck            Kaffe/Te

Tid -

Senast 14 dagar innan eventet - Slutgiltigt antal 7 dagar innan eventet

Vår mat - fyll i beställning ”Order - Mat”

Slutgiltigt antal & ändringar
Senast 7 dagar innan dagen för eventet skall slutgiltigt antal gäs-
ter, specialkost och eventuella sista-minuten-ändringar mailas till 
restaurang@langangensgard.se och ligger till grund för fakture-
ring. Detta fylls i av koordinator.

StolsöverdragMottagning
Diskare

Steg 2 - SERVIS & DEKORATIONER

Steg 3 - PERSONAL

Steg 4 - MAT

Steg 5 - DRYCk

RABATTER & FÖRMÅNER
Steg 1-5 genom oss 5%

Vår hantering av dryck        Is (25 kg)                 antal

Steg 1 - LOKALHYRa
Söndag-Onsdag Torsdag-Fredag Lördag

Specialkost finns

Ändringar finns

Köket har fått ”Order - Mat”

Köket har fått specialkost & ändringar

Planerat antal gäster & Tid

Övrigt
Övriga upplysningar

Inköp av dryck            Kaffe/Te

Dryck i Gårdsbyggnaden (Enligt vår dryckmeny)

Vigsel på gården

Dryck skall gås igenom med vår koordinator muntligen



order - MAT
Senast 14 dagar innan eventet - Slutgiltigt antal 7 dagar innan eventet

Artikel                   Pris/St.      Antal           Antal        TOTAL

Planerat
14 dagar innan

Slutgiltigt
7 dagar innan

order - TOTAL MAT

Tid

Övrigt

Datum Beställare



KÖRSCHEMA - sida 1/3
Gäller när Långängens Gård koordinerar Er fest - Senast 7 dagar innan festen

Steg 1 - ANKOMST & MINGEL
Ordinarie servering stänger klockan 16.00 - Tidigaste ankomst för 
fördrink i trädgården utan externa gäster möjlig tidigast Kl. 16.30.

Antal gäster

Buss

Båt

Annat

Färdmedel - Hur kommer gästerna hit?

Trädgården

Ladan/Tältet

Annan

Plats - Långängens Gård väljer egen back-up vid behov

Vigsel

Konferens

Annan

Aktivitet på gården innan fest

Tid :

Innehåll - Beskrivning av momentet

Steg 2 - Middag
Middag serveras tidigast 18.00 om ingen annan överenskommelse nås.
Kunden måste själv placera namnkort och program på borden.

Tid :

Förrätt/Rätt 1 Ja Nej

Mat

Dryck

Dukning Vår Egen

Innehåll - Beskrivning av dukning utöver standard

Varmrätt/Rätt 2 Ja Nej

Mat

Dryck

Bifogat finns extra information om Steg 1 - Ankomst & Mingel Bifogat finns extra information om Steg 2 - Middag

Ljud & Ljus, eller scen kommer att finnas under middag

Bifogat finns bordsplacering med specialkost & allergier

På b
ord

et

Serveringspersonal får servera under tal

Ost/Rätt 3 Ja Nej

Mat

Dryck

Buffé Serv
era

s

Innehåll - Beskrivning av momentet

Datum     / Namn

Eventation  Annan

Garderob Presentbord

Bifogat finns ”ORDER - MAT”

Bifogat finns ”ORDER”

Bifogat finns ”DUKNING”



KÖRSCHEMA - Sida 2/3
Gäller när Långängens Gård koordinerar Er fest - Senast 7 dagar innan festen

Steg 3 - Dessert & Tårta

Dessert/Rätt 4 Ja Nej

Mat

Dryck

Tårta/Rätt 5 Ja Nej

Mat

Dryck

På b
ord

et

Buffé Serv
era

s

Kaffe Avec Till:        Dessert        Tårta        Efter taffeln

Bryt taffeln efter: Middag Dessert Tårta

Bifogat finns extra information om steg 3 - Dessert & Tårta

Innehåll - Beskrivning av momentet

Tårta från En Nypa Socker

Steg 4 - BAR & DANS

Betalas av: Gäst Kund Kombo

Egen lösning

Eventation

Live-musik

Ljud & Ljus
Kontaktinfo till DJ, och/eller band:

Bifogat finns extra information om steg 4 - Bar & Dans

Bar - Regler och detaljer i steg 7 - Dryckregler

Steg 5 - Vickning

Vickning Ja Nej

Mat

Dryck

Bifogat finns extra information om steg 5 - Vickning

Innehåll - Beskrivning av momentet

Steg 6 - hemfärd
Senast 03.00 - Vill ni förlänga under kvällen så tillkommer en avgift 
på 3 995:-/påbörjad timme efter utsatt tid utöver löpande kostnader.

Tid :

Buss

Båt

Annat

Färdmedel - Hur kommer gästerna hem?

Steg 7 - DRYCKREGLER
Beskriv vilket mandat vi har för att servera dryck under kvällen.

Bifogat finns extra information om steg 7 - Dryckregler

Bifogat finns extra information om steg 6 - Hemfärd

Ladan Tältet GårdsbyggnadenLokal:



KÖRSCHEMA - sida 3/3
Gäller när Långängens Gård koordinerar Er fest - Senast 7 dagar innan festen

Steg 8 - ÖVRIGT
Tänk på att ju mer information ni förser oss med desto bättre service kan vi ge till Era gäster under kvällen. Ifall ni inte får plats med all information 
under varje punkt kan ni antingen skriva det här, alternativt bifoga eget underlag. Markera då att det finns extra information i rutan under det momentet 
där ni har mer information.

Körschemat kommer att vara rådande och användas av serveringspersonal, samt ansvarig från Långängens Gård på plats under kvällen.



instruktion - egen personal
Checklista inför och efter festen med straffavgifter

Visa var personalrum & personaltoaletter finns.

INFÖR FESTEN
Det finns alltid tillgång till ansvarig från Långängens Gård. Ansvarig 
nås alltid via vår växel 08-766 34 60, val 6 som är vår jour.

Kunden ska ha en utvald ansvarig servis som kontaktperson. Er 
ansvariga servis ska skriva på att genomgång och lämning har gjorts 
enligt checklistan. Vi kan komma att kontakta Er ansvariga servis 
om någon punkt inte har gjorts på korrekt sätt, för att därmed kunna 
undvika onödiga straffavgifter för kunden.

Vid ankomst kommer ansvarig på Långängens Gård att gå igenom 
följande punkter tillsammans med Er ansvariga servis, samt övriga 
personer som närvarar under genomgången.

Visa gästtoaletter och städmaterial.

Gå igenom ytor som är inom området för vårt alkoholtillstånd.

Gå igenom ladan med säkerhetsföreskrifter och t.ex. värme.

Gå igenom tältet med uteköket och sophantering.

Visa var förvaringsytor i jordkällaren finns.

Visa hur man får tag på porslin etc. och diskrum.

Visa var bord och stolar, samt annan rekvisita finns.

Gå igenom kvällen i sin helhet för att undvika problem.

Byt kontaktuppgifter och diskutera nödsituationer.

Egen information

Namn - Ansvarig från kund

Underskrift - Jag har fått en genomgång av Långängens Gård

Namn - Ansvarig från Långängens Gård

UNDER FESTEN
Om serveringspersonalen plockar kontinuerligt, slänger skräp på 
anvisad plats och lämnar in disk om ni hyrt av oss, så minimerar man 
tiden som personalen behöver ställa i ordning efter festen.

Det går bra att kontakta ansvarig från Långängens Gård med frågor.

EFTER FESTEN
Efter festen så skall lokalen lämnas enligt följande checklista. Vid 
avvikelser från denna checklista kan en straffavgift på 995:-/punkt att 
debiteras till kunden. Detta gäller även vid skada av egendom. Vi är 
fullt försäkrade i vår verksamhet.

Allt avfall är sorterat och soprummet ser bra ut.

All disk är levererat till diskrummet.

Alla bord, stolar och rekvisita står på anvisade platser.

Ladan är utrymd och redo för slutstädning.

Inga matrester, eller annat skräp finns i tältet.

Vi har säkrat toaletterna och de är redo för slutstädning.

Vi har gått runt hela området och plockat upp skräp.

Vi har samlat in bortglömda saker och lagt på ansvisad plats.

Vi har släckt alla levande ljus och lampor.

Vi har skrivit ner övrig information i rutan.

Övrig information

Underskrift - Jag har följt instruktionen och checklistan

Mobilnummer - Ansvarig från kund

Lägg instruktionen i brevlådan innan lämning. Vi kan komma att kon-
takta dig med frågor, för att i största möjliga mån undvika straffavgifter 
för kund.



www.langangensgard.se
Vxl: 08-766 34 60


