
PRODUKTBLAD 2018
Ladan - Långängens Gård



GRUNDAVGIFT LOKALHYRA Tillgång 10.00-07.00 - Gäster till 03.00

PRISLISTA INKL. MOMS

Söndag-onsdag (inkl. bord & stolar utan överdrag).....................10 995:-
Torsdag-fredag (inkl. bord & stolar utan överdrag).....................15 995:-
Lördag (inkl. bord & stolar utan överdrag)....................................21 995:-
- Max 108 sittande & Max 150 personer i lokalen. Se ritning.
- Vid bokning binder ni Er endast till Grundavgift d.v.s. lokalen.
- Välj vad ni vill köpa till & inte från oss upp till 14 dagar innan Ert event.
- Koordinator ingår i 2 timmar i lokalhyran, samt inspirationsmöte.

STEG 1 DUKNING & UPPSTÄLLNING Standard, vintage, eller egen servis
VÄLJ EGEN SERVIS.................................................................................0:-
 + Mottagning, förvaring & leverans av Er egen servis....................995:-
 + Stolsöverdrag.......................................................................................35:-/st
 + Dukning & Uppställning (bord, stolar & dukning).................38:-/gäst

VÄLJ VÅR SERVIS - grundavgift (inkl. diskare)......................2 995:-
 + Komplett Dukning & Uppställning ”Standard” (Se lista).....135:-/gäst
 Pris per del (Kombinera fritt):   - STANDARD -               - VINTAGE -
 + Porslin......................................................12:-......................................49:-......
 + Glas middag............................................14:-......................................28:-......
 + Glas bar (Endast standard)................9:-.......................................(9):-.....
 + Bestick.....................................................13:-......................................25:-......
 + Dukar (Endast standard)....................9:-.......................................(9:-)......
 + Linneservett.............................................5:-........................................12:-.......
 + Stolsöverdrag (Endast standard).....35:-.....................................(35:-)....
 + Dukning & Uppställning (bord, stolar & dukning).................38:-/gäst
- Välj endast det ni behöver. Se vad som ingår längre bak i produktbladet.
- Köp till blommor & hyr fina bordsdekorationer från Rental Stories.

STEG 2 SERVERINGSPERSONAL Komplett service under & efter Ert event
VÄLJ EGEN PERSONAL - (inkl. slutstädning & support).....3 995:-

VÄLJ VÅR PERSONAL - (Starttid till sluttid + 3 timmar för pris).....:
 - Cirka 0-40 Gäster - 2 i servisen..............................................856:-/tim
 - Cirka 41-60 Gäster - 3 i servisen..........................................1 284:-/tim
 - Cirka 61-80 Gäster - 4 i servisen............................................1 712:-/tim
 - Cirka 81-108 Gäster - 5 i servisen.........................................2 140:-/tim
 + Bartender (vid behov av coctails & speciella drinkar)..............2 995:-
- Se regler för egen personal, samt vad som ingår längre fram i produktbladet.
- Räkna från gästers ankomst till eventets slut & lägg på 3 timmar för pris.

STEG 4 DRYCK Lämna Er dryck till oss före eventet för enkel hantering
VÄLJ EGEN HANTERING AV DRYCK.............................................0:-
 + Kaffe/te.............................................................................................20:-/gäst

VÄLJ VÅR HANTERING AV DRYCK........................................1 995:-
 + Is för kylning/drinkar (1 kg/gäst)...................................................18:-/kg
 + Kaffe/te.............................................................................................20:-/gäst
- Vår hantering innebär att ni lämnar & vi går igenom drycken tillsammans.

Kombinera & välj fritt för att få fram Ert kuvertpris

VÄLJ EGEN MAT (inkl. grillar, sophantering & support).........1 995:-

VÄLJ VÅR BERÖMDA BBQ (Minimum 24 gäster)...................395:-
 + Crostini...................................................................................................20:-/st
 + Bodegas.................................................................................................45:-/st
 + Förrätt..............................................................................................105:-/gäst
 + Ost/Dessert.......................................................................................75:-/gäst
 + Servering tårta (ordna själva, eller genom Rental Stories).....15:-/gäst
 + Vickning............................................................................................40:-/gäst

Kock under service.............................................................................397:-/tim
- Inget kök finns att tillgå vid egen mat - Endast grillar, samt support från oss.

STEG 3 MAT Laga själva, anlita oss, eller använd valfri leverantör

STEG 5 LJUD & LJUS  Hyr vårt ljud & ljus för maximalt tryck
VÄLJ EGET LJUD & LJUS....................................................................0:-

VÄLJ VÅRT LJUD & LJUS (Komplett för DJ/Spotify)..........4 995:-
 + Mingel & vigsel (mobilt paket för utomhusbruk)........................2 995:-
 + Projektor (i ladan)..............................................................................1 495:-
- DJ-rigg ingår ej - DJ tar med egen utrustning.

TILLÄGGSTJÄNSTER RENTAL STORIES Gör Ert event ännu mer personligt
Vi samarbetar med Rental Stories för koordinering & tilläggstjänster. 
Låt de hjälpa Er med allt från inbjudan till fotograf & transport m.m.

EGEN KOORDINERING.............................................................................0:-
 + Koordinering (Hjälp om ni ordnar själva - 2 tim ingår).......550:-/tim

KOORDINERING BY RENTAL STORIES...............................................:
 - Komplett eventkoordinering (inför & under festen)....................10 995:-
 + Koordinering Vigsel (Obligatorisk avgift för vigsel på plats)....2 995:-
 + Set-Up av Dekor............................................................................550:-/tim
- Se nästa sida för vad som ingår & andra produkter från Rental Stories.

* I ladan är medhavd dryck tillåten, men trädgården & Gårdsbyggnaden är 
innanför området för vårt ordinarie tillstånd. Det går bra att nyttja de ytorna om 
alkoholen köps på avräkning i det området och ni behöver bara köpa för det 
momentet. Ni måste välja alla steg ifrån oss för att få tillgång till den möjligheten.

KOMPLETT EVENT RABATTER & FÖRMÅNER Låt oss anordna Ert event
KÖP TILL STEG 1-5 FRÅN LÅNGÄNGENS GÅRD & NI FÅR:
 - 5% rabatt på hela Er beställning från Långängens Gård
 - Vi bjuder på eventkoordinering från Rental Stories (Värde 10 995:-)
 - Vår eventgaranti - Se vår policy för supernöjda kunder
 - Tillgång till Gårdsbyggnaden & hela trädgården för Er fest*
 - Kockar ingår i priset under hela serveringen
- Ni behöver inte bestämma Er vid bokningstillfället - Senast 14 dagar innan.

ENKEL BOKNING - När ni bokar ladan binder ni inte Er till att köpa till några tjänster & produkter. Beställ det ni önskar senast 14 dagar innan Ert event.



KOORDINERING & SET-UP Låt oss ta hand om hela Ert event

TILLÄGGSTJÄNSTER RENTAL STORIES INKL. MOMS

Komplett eventkoordinering (inför & under festen).......................10 995:-*
 + Koordinering Vigsel (Obligatorisk avgift för vigsel på plats)....2 995:-
 + Komplett Bröllopskoordinering (Med steg 1-5)............................5 995:-
 + Komplett Bröllopskoordinering (Utan steg 1-5)..........................14 995:-

KOMPLETT EVENTKOORDINERING 
Vi ser till att festen blir som planerat. Vi löser alla problem som kan 
uppstå, skapar körschema/beställning, samt håller i alla trådar.

BRÖLLOPSKOORDINERING
Utöver festkoordinering får ni hjälp med allt ifrån vigselförrättare, toast-
master coaching, transport, tårta, brudfölje, blommor, samt Era behov.

Set-Up av Dekor................................................................................550:-/tim
Vi hjälper er med att sätta upp Er dekor och Era detaljer.
- Känner ni Er osäkra? Träffa oss och gå igenom de olika alternativen.

* Långängens Gård bjuder på festkoordinering om ni tar steg 1-5 från dem.

Speciellt framtagna priser för kunder i Ladan - Leveransavgifter kan tillkomma

DEKOR PÅ BORDEN......................................................................................:
 - Mässingsljusstakar (inkl. kronljus).................................................35:-/st
 - Ljusstakar rustik (inkl. kronljus).....................................................35:-/st
 - Ljuslyktor mässing (inkl. blockljus)......................S 55:-/st |  L 83:-/st
 - Cylindrar (inkl. blockljus)...................S 42:-/st |  M 80:-/st |  100:-/st

ÖVRIG DEKOR & MÖBLER.........................................................................:
 - Utöka med fler ljusslingor med glödlampor (10 m)....................198:-/st
 - Popcornmaskin stor (inkl. popcorn)................................................1 950:-
 - Stolar & Bord ”Industri & Rustik” (max 92 gäster).............93:-/gäst
 - Loungepaket – Soffa + 2 fåtöljer + 2 trälådor + matta................1 350:-
 - Öltapp + Bar........................................................................................3 900:-
 - Barskylt ”B.A.R”...................................................................................945:-
 - Buffébord för tårta av vintunnor......................................................1 440:-

DETALJER (Fråga oss om idéer & för offert)............................................:
 - Gästbok    - Goodie Bags till gäster
 - Fotobås    - Food Truck & annan mat
 - Ballonginstallation   - Jätteballonger

VIGSELDEKORPAKET (Båge i grönt + 2 mattor)....................4 300:-
 + Stolar.......................................................................................................41:-/st
 + Bänkar.................................................................................................150:-/st
 + Tält............................................................................................................Offert
- Se bilder & få mer inspiration på www.rentalstories.se.

DEKOR & MÖBLER Ett urval av våra populära tillval i ladan

BOKA NU - Boka nu så att ni blir garanterade den dekor ni önskar - Kontakta Rental Stories direkt för mer information om produkter & hyresvillkor.

TRYCKSAKER Pris per gäst - Minimum 50 gäster
INBJUDAN & TACKKORT...........................................................................:
 - Standardpaket (6 olika layouter)................................................55:-/gäst
 - Custom made-paket (vi tar fram tillsammans)...............från 65:-/gäst

PROGRAM, HÄFTE, PLACERINGSKORT & BORDSKORT..........:
 - Standardpaket (6 olika layouter)................................................95:-/gäst
 - Custom made-paket (vi tar fram tillsammans)..............från 120:-/gäst

SKYLTAR (Pris per trycksak): - STANDARD -   - CUSTOM -
 - Välkommen/info.................................250:-...........................från 450:-....
 - Bordplaceringskarta..........................1 200:-.........................från 1 600:-...
 - Pilar ................................................350:-/ 4 st....................från 550:-/st.
 - Instagramskylt..........................................................................från 1 600:-...
- Vi hjälper Er med text, design & innehåll.

BLOMMOR Fyll borden & andra ytor med Era egna färger & val av blommor
PÅ BORDEN (Inkl. vaser)...............................................................................:
 - Små udda vaser med blommor efter säsong.............................75:-/vas
 - Girlanger (Gröna |  Maffiga).....................................250:-/m |  450:-/m
 - Blomsterarrangemang S (per bord om 6 gäster cirka)...........450:-/st
 - Blomsterarrangemang M (per bord om 6 gäster cirka)..........850:-/st

BRÖLLOP.............................................................................................................:
 - Vigselbåge med blommor & grönt.................................................5 500:-
 - Rosbladskonfetti i strut...................................................................50:-/gäst
 - Brudbukett...........................................................................................2 500:-
 - Tärnbukett................................................................................................650:-
 - Knapphålsblomma..................................................................................300:-
 - Hårkrans..................................................................................................550:-
- Vi kan även utföra fler specialsydda lösningar med blommor & grönt.

UNDERHÅLLNING Från mingel till nattsudd
ETT URVAL (Fråga oss om idéer & för offert)..........................................:
 - DJ    - Liveband fest & mingel
 - Stråkkvartett   - Solist till vigsel 
- Ta del av vår kunskap & stora nätverk.

TRANSPORT & LOGI Gör resa & boende till en upplevelse
ETT URVAL (Fråga oss om idéer & för offert)..........................................:
 - Buss till & från festen  - Båt till brygga på Lidingö
 - Transport för bröllopsparet  - Hotell & vandrarhem
- Ta del av vår kunskap & stora nätverk.

BRÖLLOPSSPECIFIKT Allt runt & kring Ert bröllop
ETT URVAL (Fråga oss om idéer & för offert)..........................................:
 - Tårta & alternativ till tårta  - Hår & make-up-artister
 - Bröllopskläder   - Bröllopsresa
 - Fotografer & Videografer  - Ringar & Morgongåva
- Ta del av vår kunskap & stora nätverk.

Samarbetet mellan Långängens Gård & Rental Stories är unikt! Kon-
takta Rental Stories direkt om ni vill veta mer om hur ni kan skapa 
ett event med ännu mer personlig känsla.  www.rentalstories.se



PRISEXEMPEL
En guide till prislistan



VAD SOM INGÅR
I grundavgiften, samt våra produkter

TÄLT
I anslutning till ladan finns vårt tält som kan användas till Ert förfogan-
de. I tältet finns ett utekök med två stora grillar och beredninsgytor. Det 
finns hängare för Era gästers kläder. Tältet är bra som back-up vid 
regn, samt starkt solsken. 

I en del av tältet finns sophantering med hushållsavfall, glassortering, 
wellpapp m.m. Det ingår i avgiften för egen personal, samt egen mat
BORD & STOLAR
Det finns 18 bord som är 180X70, samt 2 som är 120X70. Borden är 
klassiska festvåningsbord och gör sig bäst med duk på.

Det finns minst 108 stolar (utan överdrag). Överdrag går att hyra och 
skapar en bättre inramning enligt oss.
GRUNDDEKORATION
Vi dekorerar ladan med en grund som ni kunder sedermera kan adde-
ra Era personaliga detaljer till. För att få reda på hur årets dekoration 
ser ut, så är det bästa att besöka vårt öppna hus första helgen i maj, 
samt se på instagram. Generellt så dekorerar vi taket med vita vepor, 
samt ljusslingor, men lämnar lokalen tom för övrigt.
VÄRMARE
Det finns el-värmare, samt effektfulla gasolvärmare. Gasol ingår.
BAR
Vid baren finns en bardisk, barhyllor, vacker griffeltavla och en ”kyl-
tunna” som kan förvara dryck i med is. I bardisken finns saker som 
kan hjälpa Er med eventet som t.ex. saxar, snören, öppnare m.m.
EXTRA BORD
Det finns 2 bord med bockar att använda som presentbord, eller för 
t.ex. fördrink etc. Det finns även ett stort buffébord.
TOALETTER
Det finns 3 toaletter inkl. en handikapptoalett. Vi städar toaletterna inför 
eventet, samt förser med toalettpapper.
STÄDMATERIAL
Det finns tillgång till städmaterial och utrustning under hela dagen.

STEG 1 - DUKNING & UPPSTÄLLNING
EGEN SERVIS
Väljer ni att ta egen servis så kan vi hjälpa Er med att ta emot godset, 
samt skicka iväg det med Er transport. Vi tar emot samma dag och 
godset måste skickas iväg senast 12.00 dagen efter.

Vi ställer upp alla bord, samt gör dukning till en avgift.  Ni kan även 
beställa stolsöverdrag direkt av oss till ett bra pris.
VÅR SERVIS
I dukningsavgiften ingår uppställning av bord, uppställning av stolar 
med överdrag, putsning av bestick och glas, dukning av bestick, glas, 
porsling och servett. OBS! För Er dekor och detaljer så skall det ställas 
i ordning av Er, alternativt genom tilläggstjänst från Rental Stories.

Vad som ingår i listan och hur vårt porslin etc ser ut varje säsong, finns 
att beskåda under öppna huset, samt på instagram efter öppna huset.

I priset ingår glasburkar för värmeljus/blommor. Blommor ingår EJ! 
För spännande detaljer se tillägstjänster från Rental Stories.

DETTA INGÅR I GRUNDAVGIFTEN - LOKALHYRAN: STEG 2 - SERVERINGSPERSONAL
EGEN SERVERINGSPERSONAL
Väljer ni egen serveringspersonal så utgår en avgift och i den avgiften 
ingår support från Långängens Gård 24 timmar om dygnet. Vi tar 
emot Er personal och förser de med personalrum, har en genomgång, 
samt finns tillgänglig vid behov och i nödsituationer. 

Er ansvariga servis skall skriva på ”Instruktion - Egen Personal” och 
godkänner därmed att vi kan komma att fakturera straffavgifter om inte 
våra regler efterlevs.

I priset ingår även slutstädning, samt sophantering med glassortering.
VÅR SERVERINGSPERSONAL
De flesta i vår serveringspersonal har jobbat med oss i många år och 
är väldigt kunniga på ladan och dess lite märkliga logistik. Förvänta 
Er proffsiga och samtidigt härliga människor som brinner för att göra 
kvällen speciell för Er.

Bartender behövs endast om ni vill ha drinkar som inte en kunnig 
servitör/servitris kan göra. Ta en diskussion med koordinator.

STEG 3 - MAT
EGEN MAT
Väljer ni egen mat så ingår grillar, utekök, sophantering, samt support 
ifall något oförutsett händer.
VÅR MAT
Se vår meny. Tar ni alla 5 steg från Långängens Gård så ingår kock 
vid servering. Väljer ni vår mat, men inte tar alla steg från oss tillkom-
mer en kostnad för kocken under serveringen. Serveringsfat ingår. 

STEG 4 - DRYCK
EGEN HANTERING DRYCK
Ni ansvarar själva för all dryckhantering. Ni kan köpa kaffe/te av oss 
för att underlätta för Er.
VÅR HANTERING VÅR DRYCK
Vi tar emot Er dryck lämplig dag innan Ert event. Vi går igenom all 
dryck med mängder, vad som ska gå med vad, samt efter eventet 
packar vi ihop överblivet för Er att hämta vid lämpligt tillfälle.

Köp till is för att kyla ner dryck i och runt ladan, då kylar inte finns. Vi 
brukar räkna med 1 kg/gäst.

Köp till kaffe/te.

STEG 5 - LJUD & LJUS
EGET LJUD & LJUS
Vår utrustning är fast och det mesta är installerat i taket. Väljer ni eget 
ljud & ljus, så plockar vi ner våra högtalare, samt stänger av elen till 
vår utrustning.
VÅRT LJUD & LJUS
Vi har en fast utrustning med bra bas och kraftfulla toppar. Det finns 
mycket ljus, samt rökmaskin. Det enda ni behöver göra är att koppla in 
mobiltelefon/surfplatta, alternativt DJ med egen rigg.

Välj till en mobil lösning för vigsel/mingel utomhus, samt även projek-
tor som är installerad i taket.



Vi har som ambition att bara ha supernöjda kunder. För att säkerställa 
det har vi utöver väldigt höga krav på oss själva skapat garantier och 
policies för att ni som kund ska känna Er ännu tryggare. 

För att få supernöjda kunder så måste vi ha också ha superduktiga 
kunder. Vi har därför skapat verktyg som gör att det ska vara lätt 
för Er att ha Ert event hos oss. Generellt gäller att vi tillsammans 
förbereder oss på bästa sätt för att Ert event ska bli bra. Därför ska ni 
tänka på detta:

- Läs igenom produktbladet för att ni ska kunna ta bra beslut för Er.
- Lär Er prislistan för att kunna räkna på bästa lösningen för Er.
- Vi är alltid bara ett samtal bort om ni undrar något.
- Om ni känner att vi inte lever upp till förväntningarna. Prata med oss!

VÅR POLICY FÖR SUPERNÖJDA KUNDER

VÅR POLICY FÖR SUPERNÖJDA KUNDER
Och våra garantier

Om vi inte lever upp till våra höga krav på oss själva så kommer vi 
att kompensera Er. Det kommer vi göra även om ni anser att ni inte 
behöver bli kompenserade. Vi kommer att kompensera alla kunder på 
bästa tänkbara sätt utifrån målet att ni ska vara nöjda.

KOMPENSATIONSGARANTI

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

Vi har inga dolda avgifter i vår prislista och är det något som inte finns i 
prislistan som ni skulle vilja ha så behöver ni bara fråga.

PRISPOLICY

Vi har skapat Sveriges mest flexibla eventprodukt. Vår valfrihetsga-
ranti är egentligen den stora skillnaden på oss och andra eventlokaler.

Vi garanterar Er att när ni bokar ladan, så binder ni Er endast till 
grundavgiften - lokalhyran. Ni kan bestämma vad ni vill ha från oss 
och vad ni vill ordna själva senast 14 dagar innan eventet.

Känner ni under Er planering att ni vill ha hjälp av vår koordinator, 
men i slutändan väljer egna lösningar så är det inga problem. Då 
betalar ni endast för koordinator för tiden ni använt enligt vår prislista.

Tänk på att övriga rabatter och förmåner inte är giltiga i det fallet ni 
väljer att lösa något av stegen själva.

VALFRIHETSGARANTI

Väljer ni att ta steg 1-5 från Långängens Gård så kan vi ge Er en 
eventgaranti. Detta kan vi göra för att om ni väljer vår eventkoordine-
ring, så vet vi att vi levererar ett oerhört bra event. Dessutom bjuder vi 
på kostnaden (Värde 10 995:-).

För att garantin ska gälla så kräver vi endast följande från Er:

- Ni skall följa stegen som vi beskriver i ”komplett eventkoordinering”.

Följer ni stegen så garanterar vi:

1. Ni får så mycket tid med vår koordinator som ni känner att ni 
behöver för att kunna komma som gäster till Ert event.

2. Vi garanterar ett bra event från vår sida.

EVENTGARANTI

När ni har bokat ladan så kan ni boka in ett kostnadsfritt inspirations-
möte med vår kunniga koordinator. Då har ni chansen att få massor av 
inspiration så ni kan ta bra beslut under hela Er planeringsprocess.

INSPIRATIONSMÖTE



KOMPLETT EVENTKOORDINERING
Med vår eventgaranti

EVENTGARANTI - HUR FUNGERAR DET?

Vår produkt bygger på att ni ska vara eventmakare. Frågan ni ska 
ställa Er är vad ni vill göra på Ert event. Tänk på att koordinator en-
dast ingår 2 timmar om ni inte tar allting genom oss och vi kan därför 
komma att fakturera Er för nerlagd tid i slutfakturan. 

Efter Er bokning så är ni välkomna att boka ett inspirationsmöte med 
vår koordinator från Rental Stories. Detta kan ni göra även ifall ni inte 
har bestämt om ni ska ta alla stegen från oss och det är kostnadsfritt.

TÄNK PÅ DETTA INNAN NI PÅBÖRJAR PLANERINGEN AV ERT EVENT
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 för att undvika parkeringsproblem.

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.

 - Mat serveras tidigast 17.30 om ingen annan överenskommelse nås.
 - Gäster skall lämna senast 03.00.
 - Inga gäster får befinna sig i den privata trädgården.

STEG 1 - INSPIRATIONSMÖTE
Efter Er bokning så är ni välkomna att boka ett inspirationsmöte med 
vår koordinator från Rental Stories. Detta kan ni göra även ifall ni inte 
har bestämt om ni ska ta alla stegen från oss och det är kostnadsfritt.
- Mötet skall ge Er inspiration till att påbörja Er planering av Ert event.

STEG 2 - PRISLISTA & NYHETER
I november släpper vi vår uppdaterade prislista för nästkommande år 
och börjar samtidigt presentera våra nyheter i vårt instagramflöde. 
- Nu kan ni börja planera själva vad ni vill göra.

STEG 3 - PROVSMAKNINGSDAG
I mitten av april så bjuder vi in Er, till en liten kostnad, på att få prov-
smaka vår BBQ och annan mat i Gårdsbyggnaden. 
- Boka bord om ni vill lära Er mer om vår mat.

STEG 4 - ÖPPET HUS
Första helgen i maj är det öppet hus och då vi visar alla nyheter för 
året och ger Er chansen att se årets dukning, samt att de samarbets-
partnerna som kan komma visar sina produkter m.m.
- Se hur ladan kommer att se ut med dukning och olika detaljer.

STEG 5 - PLANERINGSMÖTET
Efter öppet hus så börjar vi! Nu testar ni och synkar idéer med vår 
koordinator. Kommer körschemat att gå ihop? 
- Vi ser till att de sista frågetecken faller på plats.

STEG 6 - KÖRSCHEMA & BESTÄLLNING
På det här mötet så sätter vi alla detaljer i körschemat och fyller i 
alla nödvändiga beställningar. Beställning och körschema skall göras 
senast 14 dagar innan eventet.

På det här mötet kräver vi att toastmadame/toastmaster, samt alla an-
dra nyckelpersoner som medverkar på eventet är med för att garantin 
ska gälla.
- Vi ser till att sätta och säkra eventet.

STEG 7 - UNDER EVENTET
Det skall finnas en löpande dialog mellan ansvarig/toastmadame/
toastmaster och vår koordinator för att vi ska kunna garantera Er ett 
bra event.
- Vi ser till att kvällen flyter på enligt körschema.

STEG 8 - EFTER EVENTET
Återställning och återlämning av Era medhavda saker.
- Vi ser till att ladan är återställd för nästa event.

Följer vi den här planen så kommer Ert event att bli superlyckat! 
Det garanterar vi!

SÅ HÄR PLANERAR VI ERT EVENT MED VÅR GARANTI
Sedan vi skapade vår unika och flexibla eventprodukt så har vi endast 
haft supernöjda kunder. Nu när vi påbörjar ett samarbete med Rental 
Stories vill vi ta det ett steg till och faktiskt erbjuda det som ingen annan 
eventlokal vågar erbjuda: En garanti att Ert event blir bra!

Om ni väljer att ta steg 1-5 från oss så gäller vår eventgaranti: 

1. Ni får så mycket tid med vår koordinator som ni känner att ni 
behöver för att kunna komma som gäster till Ert event.

2. Vi garanterar ett bra event från vår sida.

Se vår policy för supernöjda kunder. Ni måste följa vårt planernings-
verktyg för att garantin skall gälla.

INNAN NI BESTÄMMER ER FÖR ATT BOKA
VISNING
Boka in visning för att få en genomgång enligt instruktion på hemsidan.

PRELIMINÄR BOKNING
Boka ett datum preliminärt och få 7 dagar betänktetid i lugn och ro. Se 
instruktion på hemsidan.

BOKNING & AVTAL
När ni bokar så fyller ni i vårt formulär på hemsidan och intygar att ni 
läst och godkänner våra regler.

När vi har mottagit Er bokning får ni en faktura via e-mail inom några 
dagar med en depositionsavgift motsvarande lokalhyran som skall 
betalas omgående (5 betalningsdagar) för att slutföra Er bokning. 

INNAN NI BÖRJAR PLANERA ERT EVENT



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

Preliminärbokningen är kostnadsfri och skall ske skriftligen via e-post. 
Kunden kommer att få bekräftelse på preliminärbokningen med giltig-
hetstid och Långängens Gård är skyldig att inte boka med annan part 
tills kunden bekräftar bokningen, alternativt att giltighetstiden har gått 
ut, eller att kunden skrifltigen via e-post har sagt upp sin preliminär-
bokning.

BOKNINGSBEKRÄFTELSE
När kunden vill göra en bokning så fyller kunden i formulär på 
Långängens Gårds hemsida och kunden skall godkända de här 
reglerna vid bokningstillfället. Långängens Gård kommer att bekräfta 
bokningen via e-post inom några arbetsdagar.

Vid bokning binder kunden sig enbart till lokalhyran och kunden 
bestämmer själv vilka tjänster och produkter som kunden vill att 
Långängens Gård tillhandahåller senast 14 dagar innan eventet. Se 
beställning.

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 enligt regler. Depositionen 
kommer att dras av på slutfakturan. Vid utebliven betalning av deposi-
tion på utsatt datum (5 betalningsdagar) äger Långängens Gård rätten 
att boka med annan part utan kundens medgivande.

Deposition kommer skickas via e-post inom några arbetsdagar. När 
deposition är erlagd så får kunden en bokningsbekräftelse via e-post. 

BESTÄLLNING
Senast 14 dagar innan eventet skall kunden informera Långängens 
Gård AB om vilka artiklar kunden önskar beställa från Långängens 
Gård AB. Vi äger rätten att neka försäljning av våra 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.

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

REGLER
Vid bokning av lokal i Långängens Gård AB

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-post.

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.

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

Konfetti, pyroteknik och svävande lyktor är under inga omständigheter 
tillåtet i och i anslutning till ladan. En straffavgift á 10.000:- plus timde-
bitering för städning kommer att debiteras vid missbruk.

KONFETTI, PYROTEKNIK & SVÄVANDE LYKTOR

Alla tilläggstjänster som kunden beställer från Rental Stories är mellan 
kunden och Rental Stories och är således inte reglerat i detta avtal.

TILLÄGGSTJÄNSTER FRÅN RENTAL STORIES

Vår policy för supernöjda kunder skall betraktas som garantier och 
policys utanför avtalet mellan kund och Långängens Gård AB.

POLICY FÖR SUPERNÖJDA KUNDER

Långängens Gård AB
Långängens Gård
181 41 LIDINGÖ

LÅNGÄNGENS GÅRD AB - ORG NR. 556808-5103

Ifall kunden vill använda sig av personal som ej är anställd av 
Långängens Gård AB så skall kunden utse en person som agerar som 
ansvarig person. Ansvarig person skall få genomgång av ansvarig från 
Långängens Gård AB. Straffavgifter kan tillkomma.

EGEN PERSONAL



VÅR MAT
Mat som går att beställa genom oss

BODEGAS +45:-/STYCK
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 +75:-/GÄST
3 X svensk ost med levain, gransirap & havtornsmarmelad

LÅNGÄNGENS GÅRDS BERÖMDA BBQ - 395:-
Finns även som Vegan, eller Kräftskiva - Se vår 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 & KÅL
Saltrostad potatis

Rostad sötpotatis med rostad majs & vårlök
Kål Slaw

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

PÅ GRILLEN
Tunnt skuren flankstek

Långängens fläsk & ankkorv med ingefära
Foliebakad lax
Varmrökt karré

Lökbrässerad rotselleri

I KASTRULLEN
Ragu med grön kardemumma

med gräddfil & libanesiskt tunnbröd

SÅSER
Aioli

Rouille
Tryffelmajonäs

Långängens chimmichurri

BRÖD & PICKLES
Levain

Knäckebröd
Rågbröd
Färskost
Pickles

DESSERTER +75:-/GÄST

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

*
DESSERTBUFFÉ 125:-

Det nya svarta istället för tårta! Vi dukar upp en buffé med det ni 
önskar i samråd med vår köksmästare.

TÅRTOR & SPECIELLA BAKVERK
Beställ tårta, eller t.ex. cupcakes genom Rental Stories. 

Beställ och konsultera direkt med konditorn.

SERVERINGSAVGIFT +15:-/GÄST

CROSTINI +20:-/STYCK
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 +105:-/GÄST
Biff Pelle Jansson på rågbröd, kalixlöjrom, äggula, rödlök & gräslök

*
Grönsakstartar, kantareller, rökt gräddfil & kavringcrisp

*
Sotad tonfisk, sötpotatiscreme & syrad charlottenlök

VICKNING +40:-/GÄST
Varm kokkorv (även vegan) med bröd & tillbehör



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



BESTÄLLNING

Datum Namn 1/Företagsnamn

Typ av event Namn 2/Kontaktperson

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

Antal gäster

Slutgiltigt antal gäster

Egen servis
Tid -

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

Fylls i av koordinator senast 7 dagar innan
Senast 7 dagar innan dagen för eventet skall slutgiltigt antal gäs-
ter, specialkost och eventuella sista-minuten-ändringar mailas till 
event@langangensgard.se och ligger till grund för fakturering.

STEG 1 - DUKNING & UPPSTÄLLNING

STEG 2 - SERVERINGSPERSONAL

Specialkost finns

Ändringar finns

Köket har fått ”Matbeställning”

Köket har fått specialkost & ändringar

PLANERAT ANTAL GÄSTER & TID MED GÄSTER

DRYCK PÅ AVRÄKNING I GÅRDSBYGGNADEN & TRÄDGÅRDEN

Vår servis Porslin Standard Porslin Vintage

Glas middag Standard Glas middag Vintage

Glas bar Standard

Bestick Standard Bestick Vintage

Dukar Standard

Linneservett Standard Linneservett Vintage

Stolsöverdrag Standard

Dukning & Uppställning

Mottagning & förvaring Stolsöverdrag

Dukning & Uppställning

Egen personal

Vår personal 2 stycken

3 stycken

4 stycken

5 stycken
Bartender

STEG 3 - MAT
Egen mat

Vår mat - Vänligen fyll i ”Matbeställning” på nästa sida.

STEG 4 - DRYCK (SE ÄVEN DRYCK PÅ AVRÄKNING)

Egen hantering

Vår hantering

Kaffe/Te

Is:        KG Kaffe/Te

STEG 5 - LJUD & LJUS
Eget ljud & ljus

Vårt ljud & ljus Mobilt paket Projektor

Serveringspersonal ankommer 1 timme före och lämnar efter städning.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Kunden skall ha 5% rabatt på slutfaktura

Dryck på avräkning kommer att faktureras på separat faktura.

Vid behov av mer utrymme - Skriv gärna ett löst blad och fäst ihop.



MATBESTÄLLNING
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 för första servering

Specialkost & Övrigt

Datum Beställare

:



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 person som kontaktperson. Er 
ansvariga person ska skriva på att genomgång och lämning har gjorts 
enligt checklistan. Vi kan komma att kontakta Er ansvariga person 
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 person, 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


