
ORIENTERINGSPRISER
CATERING

Catering:

• Frukost: 40 kr / person

• Lunch catering med 6 rätter: 60 kr / person

• Middags catering med 10 rätter: 80 kr / person

• Festservering (födelsedagar etc.) med 15 specialrätter: 140 kr / person

• Stor fest catering (bröllop, jul etc.) med 20 specialrätter: 180 kr / person

• Smörgåsar: 35 kr / styck

• Hel tårta 360 kr eller 30 kr / bit

• Stor bröllopstårta 30 kr / person (min. 40 personer)

Drycker:

• (I hus eller för stora fester: Kaff e / te 30 kr / person)

• Liten dryck buff é (läsk och lättöl): 30 kr / person

• Stor dryck buff é (lemonad, läsk, lättöl, cider): 45 kr / person

• Stor dryck festbuff é
       (Te, kaff e, lemonad, läsk, lättöl, cider, daiquiri, lätt mousserande vin): 60 kr / person

• Special dryck meny
       (Te, kaff e, lemoande, läsk, lättöl, cider, daiquiri, lätt mousserande vin, glögg på säsongen, 
       varm kakao etc.): 100 kr / person

Leverans:

• Enkel leverans, utan service i transportlådor (3 kr / km, min. 100 kr beställning)

• Leverans med service: Sätta upp buff ébord med bordduk, presentera rätter + hämtning (300 kr / timme)

• Leverans med bestick och tallrikar + uppstädning (se vad vi har / inga glas / 1200 kr)

• Leverans med dekorservice för t.ex. blommor (300 kr / timme + materialkostnader)

MORMORS BAKERI
Café •  Vegetarisk Restaurang • Butik• B&B • Art



Hyra plats:

• Enkelbord: gratis

• Restaurangrum: 200 kr / timme eller 800 kr hela dagen

• På övervåningen: 200 kr / timme eller 1000 kr hela dagen

• Hela huset: 1200 kr i 4 timmar

• Del av trädgården: gratis

• Paviljong (er): gratis (vänligen meddela oss i förväg)

• Lavvu: Litet evenemang upp till 3 timmar 300 kr // Litet evenemang upp till 6 timmar 600 kr

Hyr rum B&B:

• Rum inklusive frukost: 350kr per person med sängkläder // 300 kr per person utan sängkläder

• Lavvu inklusive frukost: 250 kr per person med sängkläder

• Barn: till 0-3 år gratis // 4-11 års halvpris

• Hyr alla rum: 10% rabatt (men meddela oss i tid)

Övernattning med 3 måltider (1 dryck per måltid):

• 1 dag: 500 kr

• Helg (fredag-söndag): 1000 kr

• Vecka: 3000 kr

 
DÄR VI ÄR: NÖTABRÅNEVÄGEN 28, 37491 ASARUM   
www.mormorsbakeri.se eller Facebook: 
www.facebook.com/mormorsbakeri.blekinge

KONTAKTA OSS
ring oss (+46 762 477 160) eller skriv till: 
mormorsbakeri@gmail.com

Har du frågor?Vi hjälper gärna med att hitta den bästa lösningen för ditt evenemang!


