TRÄDGÅRDSBRÖLLOP

Ett trädgårdsbröllop är
rustikt, enkelt, och väldigt
vackert, året om.
Årstiden sätter sin prägel på
ett bröllop; en skirt
blommande fruktträdgård,
lummig sommargrönska,
skimrande röda höstfärger
och regn mot växthustaket
eller vinter med gnistrande
snö och stjärnhimmel…

Inbäddat i Djurgårdens lummiga grönska, endast ett stenkast från Stockholms
innerstad ligger Rosendals Trädgårdskafé. Växthusen som också utgör vår
matsal är del av den 3,5 hektar stora trädgården med park och tillhörande
biodynamisk odling av grönsaker, frukt och blommor. Hos oss får du ta del av
en närodlad matupplevelse utifrån säsong, i genuin och avslappnad
trädgårdsmiljö.
MAT MED JORDEN I ÅTANKE
Våra kockar, bagare och trädgårdsmästare arbetar
llsammans för a planera vad som ska nnas på
menyn. Vi utgår all d från det lokala i säsong, helst
skördat i trädgården för a ly a smaken av just
denna plats.
Kockarna mjölksyrar, torkar och lägger in för a
spara smaker från skördesäsongen in i vintern. Vi
samarbetar även med småskaliga producenter i
vårt nätverk som Karshamra Mat & Trädgård och
Skilleby trädgård, odlare som delar vår strävan a
arbeta i harmoni med naturen och sam digt få
fram fantas ska smaker.
Hos oss har säsongens biodynamiska grönsaker
huvudrollen på tallriken, med vilt, kö från
ansvarsfullt uppfödda djur eller MSC cer erad sk
som e komplement.
Maten serveras o ast family style där faten skickas
runt mellan gästerna vid bordet, allt för a skapa
en varm, familjär atmosfär a trivas i.
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Ett trädgårdsbröllop är
rustikt, enkelt, och väldigt
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ROSENDALS TRÄDGÅRD - EN GRÖN OAS!

BRÖDET & DET SÖTA
Varje dag bakar vi en rad olika bröd i vår stora
vedeldade stenugn. Brödet bakar vi helst på
surdeg, både vete och råg, och o a på
kulturspannmål. De söta bakverken följer säsong
och trädgårdens skörd hamnar gärna i kakor och
bullar.
Allt som görs är e hantverk, utan genvägar och
bakat med de allra bästa ekologiska råvarorna. Våra
bagare drivs av en genuin kärlek och stolthet ll si
yrke!
DRYCK MED SMAK AV DET LOKALA
Dryckesmenyn består av noga utvalda viner från
småskaliga ekologiska och biodynamiska
producenter, bland dem e antal naturviner.
Tillsammans med Sthlm Brewing Co har vi tagit
fram Rosendals brödöl.

Överblivet bröd från vårt vedugnsbageri tas llvara
och bryggs ll en ljus lager som vi serverar på tapp.
Med Stockholms Bränneri har vi tagit fram
Rosendals Trädgårdsgin som få olika smaker från
trädgården, vår som höst.
I vårt förädlingskök har vi egen produk on av
alkoholfria drycker och gör bl.a. lemonad, egen sa
och äppelsoda där fruk rädgårdens äppelmust
kolsyras och smaksä s e er säsong.

BLOMSTER I SÄSONG
Så långt det är möjligt använder vi oss av
växtmaterial från trädgården; blommor, kvistar och
gröna blad.

Vår egen biodynamiska odling av grönsaker,
blommor och frukt är både KRAV (ekologisk odling)
och Demeter cer erad (biodynamisk odling).

TRÄDGÅRDSVISNING

GÅVOR
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Våra trädgårdsmästare och orister planerar
odlingen llsammans så a det skall nnas a
skörda under en lång säsong – både perenner och
annueller (e åriga växter), sommar d har vi
dessutom vår sni blomsodling med mer än 50
olika sorters blommor och gräs a skörda från ll
arrangemang och buke er.

KRAV
Rosendals Trädgårdskafé är KRAV-cer erat, nivå
silver. Cer eringen säkerställer a de leverantörer
vi arbetar med delar och följer våra värderingar
kring hållbarhet; såväl miljömässig, social som
ekonomisk.

nt från vår plantbod

TRÄDGÅRDSBRÖLLOP
Säg ”Ja” framför dina närmaste och käraste i vår Hemliga trädgård, ett rum
format av höga, gröna avenbokshäckar. När årstiden eller väderleken kräver
ett inomhus, sker vigsel i våra ombonade växthus. En verkligt avslappnad och
unik miljö för en minnesvärd dag.
Efter vigsel och brudskål går ni vidare till dukade bord i växthuset där
kockarna från Rosendals Trädgård lagat en festlig måltid utifrån de allra
bästa biodynamiska och ekologiska råvarorna i säsong. Det går även såklart
att enbart förlägga bröllopsmiddagen hos oss.
Vill ni sedan dansa in natten i växthuset kan vi ordna för dansgolv. Det går
även att rigga för ett band som spelar, eller så kan vi ställa iordning en
lounge för lite avslappnat häng med drinkar från baren.

VIGSEL
Under juni samt augus t.om. november tar vi emot vigsel för 60 - 120 gäster. Vi tar emot begränsat antal
vigselceremonier under säsongen och kan enbart bokas i samband med middagsarrangemang. Vigsel anordnas
då utomhus i trädgården i vår ”hemliga trädgård” om vädret och års den llåter. I annat fall förläggs vigseln ll
e av våra växthus. Arrangemangskostnad vigsel, juni - november: 25.000 kr.

VAD SOM INGÅR I VIGSEL:

• Lokalhyra samt iordningställande av rum/ lokal för ceremonin
• Blomsterdekora oner från våra orister ll vigseln:
2 träd i vigselrum
Sheperds hooks med liten blomvas vid varannan bänkrad alterna vt hängande i växthusets taket samt
2 större arrangemang för bord
Toale blommor.
TILLVAL VIGSEL:

• Blomsterbåge
• Girlander
• Brudbuke , tärnbuke er, blomsterdiadem, corsage ll brudgum
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För priser för se rubrik BLOMSTER för llval. Det går även a beställa arrangemang för vigsel
på annan plats från oss.

BRÖLLOPSMIDDAG
Vid bokad bröllopsmiddag tar vi emot inte andra sällskap. En bröllopsmiddag
är ju inte bara maten, paketet är ju helheten; upplevelse, magi, njutning och den
exklusivitet det innebär att få rå om Rosendals Trädgård för en kväll.
Middagen dukas upp i ett av våra växthus. Vårt kök är KRAV-certi erat på
silvernivå och kockarna arbetar utifrån säsong med biodynamiska och
ekologiska råvaror från egen odling samt från småskaliga producenter.
För oss är grönsaken i huvudfokus och vi ser kött, sk och fågel som ett
komplement.
Vi tar tillvara på trädgårdens skörd - syltar, lägger in och syrar för att kunna
servera till fest. Vi arbetar inte med fasta menyer då vi vill välja det bästa vi
eller våra vänodlare och producenter skördar just vid tiden för ert bröllop.
Menyn skräddarsys sedan utifrån dessa råvaror. Nedan ser ni en exempelmeny för
sensommar/ höst.
SENSOMMAR/ HÖST:
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Gulärtshummus med en variation av kökets syrade grönsaker
Blomkål med labbneh, harissa & Kungens lamm
Pavlova med kompott på trädgårdens äpplen, timjan & calvados

BRÖLLOPSPAKET
Från maj ll september arrangerar vi bröllopsmiddag 60 - 120 personer.
Resterande delar av året arrangerar vi bröllopsmiddag 35 – 120 personer.*
GRUNDAVGIFT/ LOKALKOSTNAD (60 - 120 gäster)
Lågsäsong
jan - april
25.000 kr*
38.000 kr*

Sön - tors
Fre - lör

Mellansäsong
okt - nov
45.000 kr*
50.000 kr*

Högsäsong
maj - juni, augus - september
58.000 kr

* För sällskap under 50 personer llkommer en kostnad om 10.000 kr.
Angivna priser är sni priser under de aktuella månaderna, vi skiljer i pris på alla dagar under året.
Priset skiljer också vid större sällskap än 120 gäster på grund av behov av mer personal under kvällen.

VAD SOM INGÅR I GRUNDAVGIFT:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Exklusiv llgång ll Rosendals Trädgård från kl 18
Personal kl. 18 - 01 (vid bokad vigsel kl. 17 - 01)
E mindre blomsterarrangemang på dukade borden (här nns era alterna v)
E stort blomsterarrangemang (vid bokning av vigsel y as ceremonins dekora oner upp ll middagen)
Toale blommor
Linnedukar och linneserve er
Rosendals eget porslin från keramiker Anna Lindell (Rosendals krukmakeri), samt glas och bes ck
Levande ljus på borden och vid behov en brasa i kaminen
Marschaller vid växthuset
Eldfat vid entré ll växthuset under kalla kvällar
Tillstånd a förlägga bröllopsfotograferingen i trädgården

TILLVAL GRUNDAVGIFT:

•
•
•
•

Vigselceremoni, se rubriken VIGSEL
Förlängd öppe d ll kl 02.00, 12.000 kr (gäller upp ll 120 gäster)
Ljudutrustning, pris e er o ert
Y erligare blomsterarrangemang, se rubrik BLOMSTER
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Samtliga priser som anges är inklusive moms och avser bokning kvälls d, e er
Rosendals Trädgårds ordinarie öppe d.

BRÖLLOPSMENY
Ni kommer vara i direkt dialog med vår köksmästare och e par veckor innan bröllopet så diskuterar ni ihop
det sista för menyn. Samtliga rä er serveras som sharing plates vid bordet.

•
•
•
•
•

2 lltugg ll fördrink
Förrä
Varmrä
Bröd från vårt vedugnsbageri
Dessert*

* Om så önskas kan desserten bytas ut mot Rosendals tårta
KUVERTPRIS:
exkl. dryck och llval
695 kr/ person
KUVERTPRIS BARN:
exkl. dryck och llval
3 - 7 år/ 125 kr/ person
8 - 14 år 250 kr/ person

TILLVAL MENY

• Rosendals tårta + 85 kr/ kuvert
• Vickning: korv från Gotlands Korvfabrik med bageriets bröd och llbehör 145 kr/ kuvert
• Provupplagning av meny 2 kuvert, 5.000 kr
DRYCKESPAKET
595 kr/ kuvert

• 1 brudskål med påfyllning
• 3 glas vin
• Ka e/ Rosendals ör e
ALKOHOLFRITT DRYCKESPAKET
295 kr/ kuvert
TILLVAL DRYCKESPAKET
90 kr/ kuvert

• Avec / dessertvin 3 cl
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Samtliga priser som anges är inklusive moms och avser bokning kvälls d, e er Rosendals Trädgårds
ordinarie öppe d.

BLOMSTER
Vi arbetar i säsong, vi arbetar helst med vår egen biodynamiska odling samt
naturen omkring oss.
Vi arbetar utifrån en stämning - vill du att dina arrangemang ska vara sobra,
minimalistiska, vilda, som en sommaräng, höstens färger, fyllt med
vintergrönt; romantiskt skimmer eller mörka, mustiga toner?
Utifrån era önskemål tar våra orister fram bröllopets “gröna tråd”, allt för
att skapa en personlig dag att minnas för livet
PRISLISTA TILLVAL BRÖLLOP:
BRÖLLOPSPARET

•
•
•
•
•

Brudbuke , från 1.600 kr
Tärnbuke , från 800 kr
Näbb-buke , från 400 kr
Huvudkrans/diadem, från 800 kr
Corsage, 250 kr

VIGSEL

•
•
•
•

Blomsterbåge ll vigsel, fr. 6.000 kr (pris kan variera beroende på val av blomster)
Blomsterpiedestal med moln fr. 6.000 kr
Blomstermoln fr. 5.000 kr
Kronblad a kasta vid vigsel 1.000 kr för 50 gäster (pris på o ert)

BORDS-/ RUMSDEKORATION

•
•
•
•
•
•
•

Cylindervas, 450 kr
Solitär vas liten á 450 kr
Stort arrangemang i zinkvas, 3.500 kr
Blomsterkrona, takdekor (diameter 1,5m), fr. 2.500- 7.000 kr
Servie blomma alt. glasblomma 50 kr / kuvert
Blommor på bord alterna v ll cylindervas eller som llägg, 450 kr per bord.
Blomvaser hängande från taket, på o ert.
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Samtliga priser som anges är inklusive moms.

BETALNINGSVILLKOR/AVBOKNING
BETALNING PRIVATPERSON

• Bokningsavgi (deposi on)
15.000 kr betalas av vid bokning
– med betalkort hos oss i kassan
på Rosendals Trädgård eller via
betallänk som skickas via e-post.

• Försko sbetalning sker 30 dagar
innan eventets faktura skickas ll
kund med 60 % av ordervärdet.
Vid event som bokas med kortare
fram-förhållning sker omedelbar
fakturering av försko s-beloppet
via betallänk.

• Slutbetalning sker dagen e er
eventet då faktura skickas ll
kunden. Deposi onsavgi en
samt försko sbetalning dras av
på slutbeloppet. Betalningsvillkor på fakturan är extra
omgående betalning.

• S elsen Rosendals Trädgård
förbehåller sig rä en a uppta
sedvanlig kreditupplysning på
fakturakunder.

BETALNING FÖRETAG

• Bokningsavgi Vid accepterad
o ert och order skickas
bokningsavgi en – 35% av
ordervärdet via betallänk, som
skickas via e-post.

• Försko sbetalning 1 månad före
eventdatum betalas y erligare
30 % av ordervärdet in via
betallänk, som skickas via e-post.

• Slutbetalning sker dagen e er
Eventet med avdrag för det 65%
av försko sbetalning som erlades
enligt ovan 1 och 2, enligt
betalning av företag – faktura
skickas ll kunden.

• Betalningsvillkor på fakturan är
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• S elsen Rosendals Trädgård

förbehåller sig rä en a uppta
sedvanlig kreditupplysning på
fakturakunder.

• Om Rosendals Trädgård ha
särskilda kostnader i samband
med minskat gästantal ska
beställaren ll fullo erlägga
dessa.

JUSTERING AV BOKNING

• Slutgil gt antal gäster, specialkost
och eventuella justeringar av er
bokning ska vara Rosendals
Trädgård llhanda senast 14
dagar innan genomförandet.

• Justeringar senare än dessa 14
dagar kan medföra extra
kostnader och llgodoses i den
mån möjlighet nns.

FORCE MAJEURE

• Strejk, lockout, eldsvåda,
explosion, krig eller liknande
krigs llstånd, väsentliga
inskränkningar i leveranser eller
andra omständigheter utanför
Rosendals Trädgårds kontroll
berä gar Rosendals Trädgård a
häva avtalet utan skyldighet a
utge skadestånd.

EXTERNA TJÄNSTER

• Vid förmedling och bokning av
externa varor, tjänster och
hyrgods llkommer
förmedlingsavgi på ordervärdet
för den externa tjänsten.
AVBOKNING

• Deposi onsavgi en återbetalas
ej vid avbeställning senare än 4
månader för bröllop.

• Vid avbokning senare än 60 dagar
före arrangemangets
genomförande faktureras 50% av
värdet på beställningen.

• Vid avbokning senare än 30 dagar
före arrangemangets
genomförande faktureras 100%
av värdet på beställningen.

• Avbeställningen ska ske skri ligt
via e-post.

• Rosendals Trädgård bekrä ar
däre er avbeställningen
skri ligen där det framgår om
debitering kommer a ske i det
aktuella fallet.

GDPR

• Vi på Rosendals Trädgård är
måna om din integritet. Vår
policy för insamling av
personuppgi er är u ormad i
enlighet med
dataskyddsförordningen (GDPR).
Rosendals Trädgård förbehåller
sig rä en a i samband med
bokning behålla uppgi er
relevanta för ändamålet lls ert
event är betalt och avslutat. För
mer informa on se:
www.rosendalstradgard.se/
rosendals-tradgardsintegritetspolicy/

MÖBLER, DUKNING, DEKOR

PROVSMAKNING

• På Rosendals Trädgård använder vi oss av våra
egna trädgårdsbord och fällstolar alterna vt
bänkar ll alla privata arrangemang.

• Vi har möbler för upp ll 120 si ande gäster
kvälls d och 50 si ande gäster dag d. Hyra av
övriga möbler debiteras beställaren.

• Vi dukar med vårt eget porslin i ljusgrön ton
gjorda av keramiker Anna Lindell, linneduk och
linneserve på kvällar, ljus på borden och i
lokalen samt blomsterarrangemang på borden
(bas).

• Bordsdekora oner (placeringskort, menykort etc)
och utplacering av dessa ingår ej i kuvertpriset
och u örs av beställaren. Beställaren har llgång
ll middagslokalen 30 minuter innan servering
(kl 18.30 som bas).

• Vi arbetar med skörd från vår trädgård och

uteslutande ekologiska råvaror. De a kan
medföra vissa förändringar i vår meny. Därför
erbjuder vi inte provsmakningar som standard.
Vill ni få en känsla för vår matpro l så bjuder vi
gärna på en lunch i trädgårdskafét. Hör av er ll
er event-koordinator om ni önskar de a. Vill ni
ändå prova en meny som ligger så nära som
möjligt, se llval under BRÖLLOPSMENY.

SERVERINGSTILLSTÅND

• På Rosendals Trädgård är det inte llåtet a ta
med sin egen mat eller dryck. Gällande övriga
regler kring serverings llstånd hänvisar Rosendals
Trädgård ll alkohollagen.
GARDEROB

• Obevakad och onumrerad garderob ingår i
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kuvertpriset. Rosendals Trädgård ansvarar ej för
personliga llhörigheter eller värdesaker.
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ÖVRIGA VILLKOR

EVENEMANGSTID

EXTRA STÄDNING SAMT GROVSOPOR

• Kvällsarrangemang hos oss kan påbörjas
digast kl. 18 och avslutas kl. 01 om inget
annat är överenskommet. Tidigast llgång ll
middagsväxthuset är kl 19.

• Vigsel kan arrangeras från kl 17. digast och
endast i samband med en middagsbokning.
TEKNIK

• Beställaren ansvarar för a medfört material
såsom dekor, emballage, lastpallar etc. tas
bort omgående e er genomfört
arrangemang. I annat fall debiteras
beställaren 800 kr exkl. moms per påbörjad
mma dag d och 2.500 kr exkl. moms per
påbörjad mme kvälls d (e er kl. 22) för
extra hantering, likaså gällande grovstädning
utöver ordinarie städning.

• Teknik kan llhandahållas av Rosendals
Trädgårds samarbetspartners eller medföras
av beställaren. Vid förmedling av teknik tar
Rosendals Trädgård, utöver den o ererade
kostnaden, ut en förmedlingsavgi
motsvarande 20% av ordervärdet.

• Alla monteringar och fästanordningar för

RIS, BALLONGER OCH KONFETTI

• Teknik kan börja riggas digast kl 17.30.
• Vid kvällsarrangemang har beställaren
llgång ll middagslokalen från kl 18.30 för
dekora on, bordsplacering och dylikt.

• Senast en mme e er avtalad slu d ska all
medhavd teknik, dekora on och dylikt vara
borta från lokalen, försening debiteras med
1600 kr per mme exkl. moms.
FÖRVARING VID EVENT

• Rosendals Trädgård har e litet förråd där
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det går bra a lämna mindre saker över
na en (na en ll arrangemanget och na en
e er arrangemanget). Rosendals Trädgård
ansvarar dock inte för något som förvaras i
förrådet och beställaren ansvarar själv för a
föra dit/bort det som ska förvaras.

ti

• Fotografering och lmning för annat än strikt

• För hyra av teknik se separat prislista.

TILLGÅNG TILL LOKALEN

tt

FOTOGRAFERING OCH FILMNING
privat bruk måste all d stämmas av med
projektledare. Vid kommersiellt sy e för
bilder/ lm utgår kostnad som avtalas i
förväg.

teknik och dekor ska godkännas av
kontaktperson på Rosendals Trädgård och
återställas e er slu ört arrangemang. Vi har
ingen möjlighet a förvara teknik över na en
på Rosendals Trädgård.
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forts. ÖVRIGa villkor

• Det är inte llåtet a använda konfe ,
ballonger eller ris någonstans på Rosendals
Trädgård. Önskar man något a kasta vid
exempelvis vigsel så går det bra a beställa
blomblad från våra orister.
VEPOR OCH ANNAT REKLAMMATERIAL

• Får enbart sä as upp e er överenskommelse
då Djurgården är en reklamfri plats. Alla
former av objekt som ska sä as upp måste
noggrant stämmas av med vår eventbokare.
Inget får hängas upp i fruk rädgårdens träd.
BRANDSÄKERHET

• All form av eld och rök är förbjuden i
samtliga lokaler. Fyrverkerier, tomtebloss,
svävande papperslyktor och all form av
pyroteknik är förbjuden både inomhus och
utomhus, av hänsyn ll miljö, grannar och
djurliv.

TOALETTER
Två toale er, inklusive en llgänglighetsanpassad, nns
mellan gårdsbu ken och vedugnsbageriet. Dag d delas
toale erna med övriga besökare av Rosendals
Trädgård.
EL
Rosendals Trädgård har 100 procent förnyelsebar el.
Växthus 1: väggu ag 10A
Växthus 4 & 5: väggu ag 10A
Växthus 6: väggu ag 10A samt 1st 3-fas
Grenkontakter och förlängningssladdar tar ni med.
INTERNET
Det nns e gästwi a llgå på Rosendals Trädgård
som klarar mejl och uppkoppling men inte
streamingtjänster.
RÖKNING
Endast llåtet utomhus på anvisad plats.
TA MED HUND
Hundar är välkomna så länge de är kopplade och
hålls under uppsikt.
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KVARGLÖMT
Kvarglömda saker samlar vi upp i gårdsbu ken på
avsedd plats. Rosendals Trädgård ansvarar ej för dessa.
Vid kvarglömda saker mejla:
gardsbu ken@rosendalstradgard.se
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PRAKTISK INFORMATION
HITTA HIT
SPÅRVAGN & BUSS
Spårvagnslinje 7 från T- Centralen/ Sergels Torg.
Närmaste hållplats är Bellmansro med ca fem minuters
promenad ll trädgården. Ta buss 69 från Centralen ll
Museiparken och gå över Folke Bernado es bro
över Djurgårdsbrunnskanalen ll Rosendal.
MED TAXI & FÄRDTJÄNST
Uppge GPS adress Rosendalsvägen 38. Vi är anslutna
ll Nollzon, då taxi beställs från Rosendals Trädgård
skickas i första hand eldrivna taxifordon.
MED BIL
Djurgården stängs av för biltra k med en bom strax
e er Nordiska Museet vid olika der under året.
Avstängningen gäller inte för bussar, taxi eller fordon
med gil gt handikapp llstånd.
E 20-tal parkeringsplatser nns i direkt anslutning ll
Rosendals Trädgård (slå in Rosendalsvägen 38 på
gps:en).
Dag d används dessa platser även av besökare ll
området. Parkeringen är avgi sbelagd och drivs av
Kungliga Djurgårdsförvaltningen.
En större parkering (81 platser), nns på andra sidan
trädgården. Följ Djurgårdsvägen hela vägen från
Djurgårdsbron ll Bellmansro och sväng där in ll höger
på Sirishovsvägen. Följ skyltning ”P Rosendal”.

KONTAKTA OSS
FRÅGOR/ BOKNING
Vårt kontor är bemannat dag d, måndag - fredag.
Vill du komma i kontakt med oss maila:
event@rosendalstradgard.se
ADRESS/FÖRETAGSINFO
S elsen Rosendals Trädgård
Rosendalsterrassen 12
11521 STOCKHOLM
Org. nr: 802010 – 7044
BESÖKSADRESS
GPS Rosendalsvägen 38
FÖLJ OSS!
Instagram
Facebook
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Rosendals Trädgård - en grön oas för
växande, hållbarhet & njutning!

