prislista

LADAN - LÅNGÄNGENS GÅRD
2023

PRISLISTA 2023 - Priser inkl moms
- Gå igenom varje steg för sig och komponera själva ert event. Man måste välja antingen "vår" hantering eller "egen"hantering -

Grundavgift - Lokalhyra

Söndag - Tisdag..............................................15995:Onsdag - Fredag..............................................20995:Lördag.............................................................25995:-

Eventkoordinering...............................................+ 12 995:Vigsel på gården (extra koordinering).................+ 3 995:-

steg 1 - Porslin & Uppställning

(exkl. blommor & egen dekoration)

EGET PORSLIN.......................................................... 0:+ Mottagning & förvaring av Ert porslin.................................1995:+ Stolsöverdrag........................................................................35:-/st

VÅRT PORSLIN | Grundavg. inkl diskning...........2995:& komplett kuvert (ink dukning & uppställning).......150:-/gäst
Stolar utan överdrag............................................ - 35:-/gäst
Duka och ställ upp själva.................................... - 25:-/gäst
Utan linne (dukar & servetter)............................ - 15:-/gäst

!!
OBS Köp till steg 1-4 från långängens gård och få:
- 5% rabatt på hela er beställning (steg 1-4)
- Vi bjuder Er på eventkoordinering
- Tillgång till gårdsbyggnaden och trädgården

steg 4 - dryck Lämna Er dryck innan eventet - Vi tar hand om kartonger/glas
EGEN HANTERING (exkl sophantering) .................. 0:Sophantering........................................................... + 795:Is för kylning/drinkar.........................................+ 29:-/gäst
Kaffe/te...............................................................+ 29:-/gäst

VÅR HANTERING (inkl sophantering).................2995:is för kylning/drinkar.........................................+ 29:-/gäst
Kaffe/te..............................................................+ 29:-/gäst
I priset ingår att vi går igenom drycken tillsammans för optimal
hantering under eventet

steg 2 - Personal
EGEN PERSONAL | support (inkl slutstädning).. 5995:-

extra - ljud & ljus

VÅR PERSONAL | grundavg (inkl slutstädning).. 5995:-

EGET LJUD & LJUS - nedmontering av vårt system....................2995:-

+ PERSONAL
1 - 59 gäster .............................................................. 1595:- /tim
60 - 79 gäster ............................................................ 2195:- /tim
80 - 99 gäster ............................................................ 2695:- /tim
100 - 108 gäster ........................................................ 2995:- /tim
- Räkna personal från gäster kommer tills gäster lämnar + grundavgift

steg 3 - MAT

Laga själva, anlita oss, eller använd valfri cateringleverantör

EGEN MAT - support (ink grill & sophantering)..2995:VÅR MAT | Grundavg. inkl servicekockar............3995:& Långängens BBQ-buffé..(min 48 gäster)...............595:-/gäst
Crostini (enkla snittar).........................................+ 35:-/st
Förrätt........................................................+ fr. 130:-/gäst
Ost/Dessert................................................+ fr. 110:-/gäst
Vickning...........................................................+ 65:-/gäst
- Ni kan även addera egen mat/snacks. Hanteringsavgift kan tillkomma.

Hyr vårt ljud & ljus för maximalt tryck på dansgolvet

KOMPLETT DANSRIGG (PAsystem, Scanners, laser & hazer)..5995:Teknikpaket (Projektor, duk, & trådlös mikrofon)......................+1 495:-

Vad som ingår
Detta ingår i lokalen i grundavgiften
uteplats

I anslutning till ladan finns vår uteplats som kan användas till Ert
förfogande med en stor markis (10 X 8 Meter). Markisen är bra
som back-up vid regn, samt starkt solsken och det finns stag vid
storm.
Vid kombinationen regn och stark vind kan beslut tas på att
använda gårdsbyggnaden som back-up.
Det finns ett utekök med stor grill och beredningsytor under tak.

bord & stolar

Det finns minst 18 bord som är 180X70. Borden är klassiska
festvåningsbord och gör sig bäst med duk på enligt oss.
Det finns minst 108 stolar (utan överdrag).
Överdrag går att hyra och skapar en bättre känsla enligt oss.

grunddekoration

Generellt så dekorerar vi taket med några få ljusslingor, men
lämnar för övrigt lokalen tom så ni kan dekorera ladan utifrån Era
preferenser.
Diskutera gärna Era idéer på dekor under inspirationsmötet.

toaletter

Det finns 3 toaletter inkl. en handikapptoalett. Vi städar
toaletterna inför eventet, samt förser med toalettpapper, tvål,
pappershanddukar m.m.

steg 1 - dukning & uppställning
eget porslin & uppställning

Väljer ni att ta eget porslin så kan vi hjälpa Er med att ta emot
godset, samt skicka iväg det med Er transport. Vi tar emot samma
dag och vi måste skicka godset senast 12.00 dagen efter.
Ni kan även beställa stolsöverdrag direkt av oss till ett bra pris.

vårt porslin & uppställning

I grundavgiften ingår diskning. I kuvertavgiften ingår
uppställning av bord, uppställning av stolar med överdrag,
putsning av bestick och glas, dukning av bestick, glas, porslin och
servett. För Er egen dekor och detaljer så skall det ställas i
ordning av Er.
Under inspiarationsmötet kommer ni få en bild av vad som finns,
samt hur man kan planera dagen för eventet.
I priset ingår glasburkar för värmeljus/blommor.
Blommor ingår EJ!

steg 2 - personal
egen personal

Väljer ni egen serveringspersonal ingår support från morgon tills
städning är klar. Vi tar emot Er personal och har en genomgång,
samt finns tillgänglig vid behov och i nödsituationer.
Er ansvariga servis skall skriva på ”Instruktion - Egen Personal”
och tar del av info gällande straffavgifter.
Slutstädning (moppning, avtorkning av ytor) ingår.

vår personal

Våra proffsiga och härliga kollegor brinner för att göra kvällen
speciell för Er. Personalen kommer ca 2 timmar innan gästernas
ankomst och lämnar när lokalen är städad. Slutstädning &
komplett service ingår.
Personalen är med under hela eventet.
Bartender behövs endast vid speciella drinkar. Fråga oss gärna.

steg 3 - mat

eget mat

Väljer ni egen mat så ingår grillar, utekök, sophantering, samt
support inför och under eventet. Det finns inte tillgång till kök
eller rinnande vatten.

vår mat

Se vår meny. Ni har möjlighet att addera egna rätter och t.ex.
snacks. Hanteringsavgift kan tillkomma om det innebär merjobb
för oss, som t.ex. bröllopstårta.

steg 4 - hantering av dryck
egen hantering av dryck

Ni ansvarar själva för all dryckhantering. Ni kan köpa kaffe/te,
samt is av oss för att underlätta för Er.
Sophantering går att köpa till.

vår hantering av er 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, samt
kaffe/te.

extra - 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. En avgift utgår för extern firma.

vårt ljud & ljus

Det enda ni behöver göra är att koppla in mobiltelefon/surfplatta,
alternativt DJ med egen rigg. Projektor finns installerat i taket,
samt duk och trådlös mikrofon för tal och till t.ex. konferenser
och detta ingår i teknikpaketet.

bokningsregler

Vid bokning av lokal hos
Långängens gård restaurang och event AB

bokningsregler & betalning
preliminärbokning

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

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.

Lokalhyra

Vid bokning utgår en förskottsbetalning motsvarande lokalhyran
för den dagen enligt gällande prislista. När bokningsavgiften är
erlagd har kunden och Långängens gård restaurang och event AB
ingått avtal. Vid utebliven betalning av bokningsavgiften 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 förskottsbetalning.

beställning

avbokningsregler

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

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

Långängens gård restaurang och event AB äger rätten att justera
produkterna och priserna i god affärsed under tiden för avtalet.

egen personal

Ifall kunden vill använda sig av personal som ej är anställd av
Långängens gård så skall kunden utse en person som är ansvarig
och skall följa våra instruktioner. Straffavgifter kan tillkomma om
inte punkterna efterlevs. Personalen skall vara på plats senast 30
min innan gästerna och jobba under hela eventet tills lokalen är
redo för slutstädning. (se checklista i "efter bokning")

Senast 21 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.

konfetti & svävande lyktor

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.

godkänd vakt

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

faktura

Efter eventet skickar Långängens gård restaurang och event AB
en slutfaktura med de förbeställda artiklarna. Lokalhyran finns
inte med på slutfakturan då denna motsvarar förskottsbetalningen.
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.

Konfetti och svävande lyktor är under inga omständigheter tillåtet
i och i anslutning till lokalen. En straffavgift á 10.000:- plus
timdebitering för städning kommer att debiteras vid missbruk
Vid event där majoriteten av gästerna är under 26 år skall kunden
tillgodose en vakt godkänd av Långängens gård.

Vid konflikt gällande avtalet

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.

policy för supernöjda kunder

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

långängens gård restaurang och event AB
organisationsnummer - 559210-5356
Långängens gård 181 41 Lidingö

www.langangensgard.se

