
Bröllop på Ronnums Herrgård
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Gästerna anländer och hälsas välkomna till Herrgår-
den, samt checkar in på sina rum. Ni börjar sedan 
helgens festligheter med en mingelafton – på res-
taurangen, i våra salonger eller kanske på den soliga 
terrassen på baksidan av huset. Sommartid kan en 
lättsam grillbuffé dukas fram med svalkande dryck 
till. 

Alternativt att vi i salongerna dukar fram ett urval 
av våra välsmakande snittar som serveras med härligt 
bubbel. Allt görs i samråd med er. Lite behaglig 
bakgrundsmusik lättar upp, live eller inspelat, det 
bestämmer ni.

Här finns olika alternativ att välja mellan, en de-
likatessbuffé med olika teman, grillbuffé, skaldjur 
med mera. Oavsett vad ni väljer så hjälper vi till 
att ordna en trevlig stund för er och era gäster att 
träffas och samlas inför bröllopsdagen!

BUFFÉKVÄLL: Herrgårdsbuffé vid ankomst da-
gen innan bröllopet. Vi har olika varianter  
att föreslå.

DRYCKESKUPONGER: Finns att köpa till, 
både fredag och lördag, till öl, vin, drinkar eller 
alkoholfritt.

Samma morgon som vigseln äger rum står vår 
härliga herrgårdsfrukost framdukad i matsalen.

Under förmiddagen finns flera alternativ och vi 
hjälper gärna till med förberedelserna. Varför inte 
utmana varande med till exempel en bouletävling i 
parken? Eller unna er en skön stund i relaxen. För 
brudparet finns även möjlighet att ordna en uppmju-
kande och stärkande massage på tu man hand.

Faciliteter såsom Jacuzzi, bastu, träningsutrymme 
och relaxavdelning ingår för alla hotellgäster.

MÅLTID INNAN VIGSEL
Att gifta sig tar på krafterna! För att hela skaran med 
släkt och vänner ska orka med dagen kan vi ordna 
med en lunch till era gäster.

Förslag på lunch:

• Herrgårdens lördagslunch

• Wraps med fyllning

• Lättare smörgåsas och skuren frukt

 

FÖRSLAG TILL BRÖLLOPSARRANGEMANG

DAGEN INNAN VIGSEL FRUKOSTEN & FÖRMIDDAGEN 
INNAN VIGSELN

Välkommen att f ira kärleken hos oss!

ATT ARRANGERA EN BRÖLLOPSFEST innebär för många stora såväl som små 
beslut – allt från inbjudningar, menyval till dekoration och dukning. Vi har stor erfarenhet av 
att arrangera bröllop här på Ronnums Herrgård och ser till att ert bröllop blir allt vad ni tänkt 
er. Tillsammans med era önskemål och våra resurser blir det en minnesvärd dag.

Vi erbjuder ett flertal festliga rätter att komponera ihop till en meny anpassad just för er. Våra 
dukningar är fräscht klassiska och kan kombineras med blomsteruppsättningar efter era önskemål.

Att gifta sig på Ronnums Herrgård ger den inramning många drömmer om vare sig det är på våren, 
sommar, höst eller vinter. Det är en stor glädje och inspiration för oss att iscensätta arrangemanget!

Ronnums Herrgård ligger vackert inlindat i ett parkområde och dess omgivningar borgar för en 
romantisk upplevelse för såväl brudparet som för gästerna. Att kunna bjuda till bröllopsfest och äta 
sin första frukost som gifta tillsammans med nära och kära ger ert giftermål en underbar start.

Inget bröllop är för stort eller för litet för oss. Oavsett storlek ger vi den service och personlig 
omtanke man kan förvänta sig då man planerar kanske den viktigaste dagen i sitt liv.

Kontakta oss för detaljerad kostnadsoffert.
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Vill ni gifta er på herrgården så går det alldeles utmärkt. 
Sommartid arrangerar vi vigseln i vår grönskande park, 
medan det vintertid passar bäst i vår festvåning med eget 
podium. För kyrklig vigsel finner ni närliggande kyrkor 
ett fåtal minuter bort, bland annat vackra Tunhems kyrka 
cirka 8 - 10 minuters bilväg från Ronnums Herrgård.

VIGSEL PÅ RONNUM: Vi tar en fast avgift för inom-/
utomhusvigsel på herrgården. Denna täcker all möble-
ringskostnad, ljudanläggning och projektor.

FOTOGRAFERING: Brudparet ordnar själva med foto-
graf.

BRUDSKÅL: Gästerna strömmar till och kort därefter 
anländer brudparet från kyrkan. Brudskål med cham-
pagne eller mousserande vin och jordgubbar serveras, 
samt snittar, om ni så önskar. Om vädret tillåter är vi i 
trädgården, annars i vår foajé eller i de vackra salongerna. 
Musik under välkomstdrinken kan arrangeras.

AKTIVITETER: Bouleplan samt kubbspel och andra 
lekar finns till förfogande utan kostnad.

MUSIKER VID VIGSEL: Brudparet ordnar själva med 
musiker. 

MIDDAG
Toastmaster/Toastmadame välkomnar gästerna till bords 
i Von Triers matsal, där ni avnjuter den välkomponerade 
bröllopsmenyn. Borden – långbord i olika formationer, 
runda eller fyrkantiga öar – är festdukade och kandela-
brarna tända. Dekorationer finns på plats då vi med ert 
samtycke och sista touch iordningställt matsalen.

PROVSMAKNING AV BRÖLLOPSMENYN: Vid 
bokning av minst 40 personer bjuds ni på provsmakning-
en. Betalas på plats för provätningen som sedan dras av 
ifrån slutnotan efter bröllopet. Avsmakning av våra val av 
viner  återbetalas ej.

FESTMATSALAR SOM INGÅR: Lokal och möb-
leringsavgift tillkommer, då ingår valfri möblering 
utifrån de olika alternativ vi kan erbjuda samt ljudan-
läggning och projektor.

Två lokaler disponeras: Von Triers matsal samt dans och 
fest i festvåningen ovanför restaurangen, även  
barutrymmet.

KONFERENSLOKAL: Om ni behöver extra mötes- eller 
ombytesutrymme.

DEKORATIONER: Vita dukar med vita linneservetter, 
levande ljus samt snittblomma per fyra personer ingår i 
våra paket. Brudparet önskar själva vilken färg.

VIGSEL OCH BRUDSKÅL

HERRGÅRDSBRÖLLOP
• Vårt val av mousserande vin till brudskål.
• Trerätters bröllopsmiddag, fritt vald ur 

vår aktuella meny, inkl. kaffe.
• Ett glas vin till förrätten av Ronnums 

rekommenderade.
• Ett glas vin till varmrätten av Ronnums 

rekommenderade.

Vi rekommenderar passande goda viner 
till måltiden, ni får givetvis veta och 
tycka till om våra val. Egna val är natur-
ligtvis välkomna!

HERRGÅRDSBRÖLLOP SUPERIOR
• Vårt val av Champagne till brudskålen.
• Trerätters bröllopsmiddag, fritt vald ur 

vår aktuella meny, inkl. kaffe
• Ett glas vin till förrätten av Ronnums 

rekommenderade.
• Ett glas vin till varmrätten av Ronnums 

rekommenderade.
• 4 cl dessertvin av Ronnums rekommen-

derade till dessert.
• 5 cl avec av vårt standardsortiment.

Vi rekommenderar passande goda viner 
till måltiden, ni får givetvis veta och tycka 
till om våra val. Egna val är naturligtvis 
välkomna!

TILLÄGGSVAL
• Påfyllning av mousserande efter vigsel. 
• Påfyllning av Champagne efter vigsel.
• Påfyllning av vin till middagen av vårt 

val av vin.
• Barbiljett för öl 50 cl, vin eller cider.
• Barbiljett för drinkar och sprit 
• 4 cl dessertvin
• 5 cl avec av vårt standardsortiment
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BRUDVALS, TÅRTA OCH BRÖLLOPSFEST 
Bröllopsmiddagen avslutas och toastmaster eller 
toastmadame bjuder in gästerna till salongerna en 
trappa upp där musik och dans står på agendan. 
Bröllopsvalsen spelas upp, ni tar de första stegen 
som gifta och strax därefter fylls dansgolvet av alla 
era nära och kära. Vi öppnar upp baren.

Toastmaster eller toastmadam samlar åter alla 
gästerna i salongerna där bröllopstårta, kaffe och 
avec serveras.

TÅRTA: Brudparet beställer och betalar sin egen 
tårta från konditori, samt ordnar frakt. Ett annat 
alternativ är att vår köksmästare Annika bakar tårtan 
på plats. Önskar ni ta med egna kakor ordnar vi med 
arrangering av dessa till bröllopstårtan. 

Tänk på att vi som livsmedelsanläggning är ansvari-
ga för alla produkter som förtärs under vårt tak, det 
måste medfölja fullständig innehållsförteckning för 
tårta och andra godsaker.

BAR OCH ÖPPETTID: Ni disponerar fest- 
våningen till kl. 02.15. Baren stänger kl. 01.45.

Förlängt öppethållande av festvåning en (1) timma; 
innebär ansökan om tillfällig förlängd serveringstid 
och vi debiterar ansökningskostanade samt våra extra 
personalkostnader vid sådant tillfälle.

VICKNING
• Korv med bröd
• Choklad, frukt och ostbricka

Herrgårdens frukostbuffé serveras i vår matsal. 
Frukost i bröllopssviten om brudparet önskar.
Förlängd frukost och utcheckning vid tillgänglighet 
är möjligt för en överenskommen avgift.

LOGI
Vid bokning av bröllop där boendet betalas av 
brudparet garanterar Ronnum ett överenskommet 
pris för alla bokade enkel- och dubbelrum för alla 
bröllopsgäster. Sviter och familjerum tillkommer 
med extra kostnad.

Om era gäster betalar själva för sitt boende gäller 
aktuella rumspriser vid bokningstillfället.

Vi kan, i bägge alternativen, reservera boende för 
era presumtiva gäster i förväg. Sista datum för 
bekräftelse av antal rum är i sådana fall 30 dagar 
före bröllopsdagen.

BRÖLLOPSNATT: I svit, inklusive en flaska  
Champagne, ett fruktfat och frukost på rummet 
till förmånligt pris.

BOKNINGSREGLER OCH BETALNING
När ni har bestämt er för ett härligt Herrgårdsbröllop 
hos oss gör vi en preliminär bokning av lokaler och 
eventuellt boende. För att garantera er reservation 
betalas en bokningsavgift på 5 000 kr som sedan 
avräknas vid er slutbetalning. Vid avbokning av hela 
arrangemanget närmare än sex månader före  
bröllopet, tillfaller förskottet Ronnums Herrgård.

Ni har full rätt till mindre justeringar av antal gäster 
fram till sju (7) dagar före bröllopsdagen, därefter 
debiterar Ronnum 50 % av de bokade kostnaderna 
för boende och förtäring, ej drycker, vid bortfall.

BETALNING: 25 % av uppskattad totalsumma 
förskottsbetalas tre månader innan bröllops- 
dagen, ytterligare 50 % betalas senast sex veckor 
innan bröllopet. Resterande belopp betalas vid 
utcheckning.

Varmt välkomna,
önskar vi på Ronnums Herrgård!

DAGEN EFTER VIGSEL

NU BÖRJAR ERT ÄKTENSKAP och vi finner stor glädje och stolthet i tanken på 
att Ronnums Herrgård alltid kommer att vara en del av era minnen!

Detta är förslag på vad vi kan erbjuda, självklart skräddarsyr vi er dag så att den blir  
så som ni vill ha den.

RONNUMS HERRGÅRD 
info@ronnum.se • 0521-26 00 00 • www.ronnumsherrgard.se


