
PRODUKTBLAD
LOCATION- LÅNGÄNGENS GÅRD



om vår location
Långängens gårds lantliga idyll ligger endast 15
minuter från centrala Stockholm, vilket gör oss
otroligt attraktiva för filminspelningar,
modevisningar samt övriga produktionsbelagda
event.

Vi har tagit fram detta produktblad för att göra det
enkelt för både oss och kunden.

Långängens gårds café har öppet onsdag-söndag
11.00 - 16.00 vilket medför en del begränsningar
dessa dagar. Därför tycker vi att måndagar och
tisdagar är bäst för produktioner som behöver lite
extra plats.

LADAN med omgivning
Dagar & Tider...........Måndag-Fredag | 08.00-17.00
Måndag-Tisdag.............................................13 995:-
Onsdag-Fredag.............................................15 995:-

Minimidebitering..........................................15 000:- 

Hela gården (Ladan & Gårdsbyggnad m. omgivning)
Dagar & Tider............Måndag - Tisdag | 08.00-17.00
.......................................................................20 000:-

Minimidebitering...........................................30 000:-

- Kalvköttbullar - 199:-
med potatispuré, gräddsås, lingon & pressgurka

 
- Zucchini/Aubergine - 199:-

Baba ganush, sockerärter, gröna ärter, NÖTTER, granatäpple,
citronette, zucchini, avokado, baby leaf toppad med parmesan

 
- Pulled pork - 209:-

i briochebröd med pressgurka, silverlök, rödkål, majonnäs,
coleslaw, jalapeños, rökt lök, BBQ-sås & smashed potatoes

 
- Brisket - 229:-

Gårdsrökt oxbringa (100g). Serveras med corn bread majskolv,
tomatillosalsa, rökt lök, pedrones, coleslaw, 

syrad lök, pressgurka & BBQ-sås

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

meny

tillgänglighet & lokalhyra

Gårdsbyggnaden med trädgård
Dagar & Tider............Måndag-Tisdag | 08.00-17.00
.......................................................................13 995:-

Minimidebitering...........................................15 000:-

varmrätter

desserter - 75:- st.
   - Chokladkaka med vispgrädde
   - Rabarberpaj med vispgrädde

smörrebröd - 1 st 55:- 3 st 145:-.

matbeställning
För att försäkra er om att ni får det ni önskar så vill vi ha er
matbeställning senast 7 dagar innan eventet.

Minimum 10 st av varje artikel.

Vi ordnar självklart specialkost vid behov

FIKA - 55:- st.
- Kaffe från Lidingö rosteri

- Hembakad kaka



bokningsregler 

bokningsregler & betalning

Kunden preliminärbokar ett datum & giltighetstiden är 7 dagar
om ingen annan överenskommelse nås. Efter 7 dagar har
Långängens gård restaurang och event AB rätten att boka med
annan kund utan kundens medgivande.

Preliminärbokningar är kostnadsfria.
Preliminärbokning skall ske skriftligen via e-mail

preliminärbokning

bokningsbekräftelse
När kunden vill göra en bokning så fyller kunden i formulär på
hemsidan 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

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

Senast 7 dagar innan eventet skall beställningen vara komplett
med antal artiklar, samt specialkost om kunden beställer mat
från Långängens gård. 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

beställning

Vid bokning utgår en deposition motsvarande lokalhyran för den
dagen (0% moms) enligt gällande prislista. När bokningsavgiften
är erlagd har kunden och Långängens gård restaurang och event
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.

faktura
Efter eventet skickar Långängens gård restaurang och event
AB en faktura med de förbeställda artiklarna med avdrag för
depositionen. Fakturan är på 10 betalningsdagar.
Dröjsmålsränta och en avgift á 250:- kan komma att
faktureras vid påminnelse

straffavgifter
Långängens gård restaurang och event AB äger rätten att ta
ut straffavgifter om kunden orsakar merkostnader utanför
Långängens gård restaurang och event ABs kontroll

Vid avbokning upp till 14 dagar innan eventet erhåller
Långängens Gård restaurang och event AB depositionen.
Vid avbokning 14 dagar innan upp till dagen för eventet så äger
Långängens Gård rätten att fakturera 100% av alla förbeställda
artiklar, samt erhåller depositionen.
Avbokning skall ske skriftligen via e-mail.

avbokningsregler

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

prisändringar

Eftersom Långängens gård restaurang och event AB är
medlemmar i branschorganisationen Visita så kan vi erbjuda
opartisk och kostnadsfri juridisk hjälp om Långängens gård och
kunden skulle hamna i konflikt gällande innehållet i detta avtal.

Vid konflikt gällande avtalet

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

Vår policy För nöjda kunder
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 ambition 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.



Ritning GÅRDSBYGGNADEN



Ritning LADAN



www.langangensgard.se


