
PRODUKTBLAD
Restaurant-Sur-Demande - Långängens Gård



PRISLISTA & MENY
Vi reserverar oss för prisändringar - Priser inkl. moms

Steg 1 - LOKALHYRA
Endast GÅRDsBYGGNADEN
Säsong.....................................................................................................Hela året
Dagar & Tider...........................................Måndag-Söndag |  18.00-02.00 
Antal.........................................................................min. 24 - max. 60 gäster
Lokalhyra söndag-torsdag....................................................................1 995:-
Lokalhyra fredag-lördag......................................................................2 995:-

Kombo Gårdsbyggnaden & ladan
Säsong...................................................................................................April-Okt
Dagar & Tider...........................................Måndag-Söndag |  16.30-03.00 
Antal.........................................................................min. 24 - max. 60 gäster
Lokalhyra söndag-torsdag...................................................................4 995:-
Lokalhyra fredag-lördag......................................................................9 995:-

Vid bokning av kombo så kan ni ta med egen dryck i ladan. Detta 
gäller både mingel och i bar efter dansen.

TILLÄGG
Efter 00.00 & innan 18.00...............................................................995:-/tim
Vigsel på gården.......................................................................................1 995:-
Is för kylning/drinkar (ladan), 25 kg (cirka 1 kg/gäst)..............595:-/st
Serveringsavgift tårta...........................................................................15:-/gäst
Bartender (Vid behov av coctails & speciella drinkar i ladan).....2 995:-

I lokalhyran ingår komplett service, dukning/bordsdekorationer och fri 
obegränsad konsultation.

Steg 3 - DRYCK
Se vår dryckmeny. Vi har ett stort utbud av både alkoholhaltiga och 
alkoholfria drycker. All dryck på avräkning enligt prislista.

I Gårdsbyggnaden har vi vårt ordinarie alkoholtillstånd och kan således 
inte erbjuda kunden att ta med egen dryck. I ladan går det utmärkt.

3-rättersmeny....................................................................................565:-/gäst

För barnmeny och specialkost så löser vi det efter Era önskemål. 
Minst 24 st 3-rättersmenyer måste beställas.

KÖP TILL:
Sidsallad & bröd/smör..................................................................25:-/person
Crostini........................................................................................................20:-/st
Mellanrätt..............................................................................................100:-/rätt

Med våra crostini har ni ett trevligt tilltugg vid minglet.

Köp till mellanrätter för att skapa en längre och mer spännande mid-
dag. Vi kommer att justera storleken på portionerna efter antal rätter.

Steg 2 - MAT

- FÖRRÄTTER -

Biff Pelle Jansson, rågbröd, kalixlöjrom, äggula, rödlök & gräslök

Inkokt vit sparris med hollandaisesås forellrom och gräslök

Krämig hummersoppa med lättrökt torsk och dillrimmad gurka

Halstrad pilgrimsmussla, blomkål, vattenkrasse & skott från 
trädgården 130kr  

- VARMRÄTTER -

Bakad fjällröding med kapris, brynt smör, jordärtskocka & 
dillslungad färskpotatis

Smörstekt torsk med vårprimörer, sanderfjårdsås, forellrom & 
pepparotspotatis

Pepparbiff med konjakssås, rissolepotatis & haricots verts

Inbakad kalv wellington med råstekt grön sparris, pommes Anna 
& madeirasky

- DESSERTER -

Oeufs a la neige (snöägg på fluffig maräng) creme anglais, inlagda 
körsbär & apelsinkaramell

Marängsviss med valrhona-chokladsås & vaniljglass

Kolapaj med vaniljgrädde

Färska bär med varm vit chokladsås

- MELLANRÄTTER -

Omvandla både förrätter och varmrätter till en mellanrätt och 
avnjut ännu fler rätter under Er middag. Vi anpassar storlekarna 

på portionerna efter antal rätter ni beställer.

- CROSTINI -

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

Klassisk skagen
Västerbotten

MENY



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 depostionen. 

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



RITNING
Var allting finns & för att planera Er bordsplacering

Ingång/Nödutgång

Foajé

Zetterbergs Zalong 2

Zetterbergs Zalong 1

Von Braunska Rummet

Ingång till diskrum

Öppen spis

Kakelugn

Kakelugn

Garderob
Garderob

Max 12 gäster

Max 12 gäster

Max 42 gäster

Garderob

VOn braunska RUMMET
Maximum - 42 gäster
Ordinarie - 10 + 14  + 6 gäster = 30 gäster

ZETTERBERGS ZALONG 2
Maximum - 12 gäster
Ordinarie - 10 + 2 gäster = 12 gäster

ZETTERBERGS ZALONG 1
Maximum - 12 gäster
Ordinarie - 10 + 2 gäster = 12 gäster

Gårdsbyggnaden är uppdelad i 3 rum där 
en standard bordsuppställning för service 

består av 54 platser i alla 3 rum. 

Längs med väggarna är det soffor. Vid 
en fest på upp till 42 gäster kan alla sitta 
i samma rum (Von Braunska) Bordet i 

mitten har utdragbara soffor som rymmer 
4+4 gäster.

För en fest upp till 54 gäster så kan man 
sitta i stora rummet (Von Braunska) 

och lilla rummet (Zetterbergs Zalong 1) i 
anslutning till stora rummet och alla kan 

då höra tal.

Sofforna går inte att flytta, samt bordet 
i mitten i stora rummet med utdragbara 

soffor är också fast. Bordet i mitten går att 
använda som bar.

Soffa
i bord
med
4 + 4
platser



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

KONTAKTUPPGIFTER
Datum Namn 1/Företagsnamn

Typ av event Namn 2/Kontaktperson/Mobil

Antal gäster

Slutgiltigt antal gäster

Tid -

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.

Specialkost finns

Ändringar finns

Köket har fått matbeställning

Köket har fått specialkost & ändringar

Planerat antal gäster & Tid Övrigt

Mat
Artikel

dryck

Bordsplacering finns Bordsplacering fri

Artikel

Gäster kommer med buss Gäster lämnar med buss

Kombo - Ladan & Gårdsbyggnaden



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


