BRÖLLOP PÅ ÄNGAVALLEN
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Kulinariskt och ekologiskt

BRÖLLOP PÅ ÄNGAVALLEN
Vi har små och intima lokaler för det lilla bröllopet så väl som
lokaler för upp till 150 personer. Har ni långväga gäster kan
vi erbjuda övernattning i vårt mysiga gårdshotell.

Ängavallen klassisk

Ängavallen lyx

• Två glas mousserande i Örtagården
(2 x 10 cl) Serveras med två olika
sorters snittar

• Två glas mousserande i Örtagården
(2 x 10 cl) Serveras med tre olika
sorters snittar

• Vinpaket med: 1 glas till förrätt (15 cl),
2 glas till huvudrätt (2 x 15 cl)
1 glas till desserten (6 cl)

• Vinpaket med: 1 glas till förrätt (15 cl),
2 glas till huvudrätt (2 x 15 cl)
1 glas till desserten (6 cl)

• Trerättersmeny

• En valfri drink (4 cl) från vår drinkmeny
• Obegränsat med läsk, lättöl
och mineralvatten
• Blomsterdekorationer
• Kandelabrar

• Vita linnedukar och servetter

• Trerättersmeny

• Hembakad bröllopstårta,
kaffe och avec (4 cl)

• Två valfria drinkar (2 x 4 cl)
från vår drinkmeny
• Obegränsat med läsk, lättöl
och mineralvatten
• Blomsterdekorationer
• Kandelabrar

• Vita linnedukar och servetter

Kontakta oss eller besök vår hemsida för att se aktuella priser

MER ÄN BARA MAT OCH DRYCK
På Ängavallen lever vi efter devisen ”från jord till bord”. Det innebär att allt gris-,
lamm- och nötkött och alla charkvaror kommer från gårdens egna HälsoDjur®.
Vi odlar även våra egna grönsaker och örter, gör vår egen mjölk i mejeriet samt våra
omtyckta ostar i vårt ysteri. Du kan därför alltid vara säker på att maten
på Ängavallen är lagad av bästa tänkbara, helt naturliga råvaror.

BRÖLLOPSMENY

På Ängavallen har vi ingen fast
bröllopsmeny, den komponeras
tillsammans med er. Några
månader före bröllopet får ni
möjlighet att träffa vår köksmästare för att provsmaka mat
och dryck. Tillsammans går
vi igenom era önskemål och
sätter er meny. Vi är stolta över
våra råvaror och vårt kök och
komponerar gärna vegetariska
och veganska menyer.

DRYCK

På Ängavallen kan vi erbjuda ett
stort sortiment av såväl alkoholhaltiga drycker som alkoholfria
alternativ. Vi har ett brett utbud
av ekologiska viner såväl som öl
från vår egen gård.

Menyförslag
FÖRRÄTT
Gravad ekologisk lax, rågcrisp från vårt Ängavallens
ekologiska gårdsbageri, citronskum, senapsemulsion
från Ängavallens ekologiska fält och färskplockade örter
från vår ekologiska örtagård
Grönsaksterrin (efter säsong), rågcrisp från vårt
Ängavallens ekologiska gårdsbageri, citronskum,
senapsemulsion från Ängavallens ekologiska fält och
färskplockade örter från vår ekologiska örtagård
Carpaccio på HälsoKalv, syltad svamp,
brynt smör crème, ostflarn, färskplockade örter
från vår ekologiska örtagård
VA R M R Ä T T
Hälso -Kalv, -Gris eller -Lamm i variation,
potatisterrin, säsongens grönsaker från vår
ekologiska kösträdgård, rödvinssky och
färskplockade örter från vår ekologiska örtagård
Säsongens miljömärkta fisk, potatisterrin, säsongens
grönsaker, vitvinssås och färskplockade örter
Ängavallens tempeh, potatisterrin, säsongens
grönsaker, vitvinssås och färskplockade örter
D ESS ERT
Chokladganasch, hallonmaräng, mandel- och
kakaocrumble och salt karamellglass
Mjölksorbet, sockerstekt havre, selleri och dill
Alla råvaror är Certifierade enligt EU:s regler
för ekologisk produktion
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BLOMMOR OCH DEKORATIONER
I våra bröllopspaket ingår alltid vita linnedukar och servetter,
bordskandelabrar med ljus och blomsterdekorationer till borden.

VÅRA LOKALER
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På ängavallen finns det plats för både stora som små bröllop

Plats för 40 personer

Spiskammaren är en härlig, mindre lokal
med stora fönster. Här möts det röda
teglet och de vitkalkade väggarna vilket
skapar en härlig stämning. I anslutning
till lokalen finns en liten innergård som
ni disponerar.

Plats för 30 personer

Vår minsta lokal Gillet ligger i en mer
avskild del av huset och passar perfekt
för de lite mindre sällskapen.
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SPISKAMMAREN

GILLET

GALLERIET

Plats för 100 personer

Vår stora lokal Galleriet passar perfekt
för inomhusvigsel eller mingel. Avnjut
middagen i Örtagårdssalen och fortsätt
sedan till Galleriet för mingel och fest. Ska
ni ha ett liveband eller DJ kan ni enkelt ljussätta lokalen för en riktig nattklubbskänsla.

ÖRTAGÅRDSSALEN
Plats för 150 personer

I vår största festlokal finns det gott om
plats för de större sällskapen. Här kan vi
duka upp med bord i små öar, E-formation
eller varför inte långbord? Valet är ert.
Här finns även en scen med enklare ljudutrustning och mikrofon.

VIGSEL I PARKEN/GALLERIET
KOSTNAD: 8 500 KR
Vi hjälper er gärna att arrangera en utomhusvigsel i vår vackra park eller en stämningsfull stund i vårt galleri. Vi tillhandahåller stolar och möblerar platsen enligt era
önskemål.

I priset ingår:
• Stolar
• Iordningställande av vigselplats
• Ljudanläggning med mikrofon
• Lån av vigselbåge – Dekorera själva eller
ta hjälp av vår florist (dekorering ingår ej).

ÖVERNATTNING
Det finns möjlighet att bo över i vårt
charmiga gårdshotell. Vi har 54 bäddar
fördelat på 19 rum. Om ni vill bo över i
samband med ert bröllop kontaktar ni
oss så hjälper vi er boka.
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TILLVAL

KOSTNAD: 895 KR PER PERSON
(inkluderat i vårt lyxpaket)
Några månader innan bröllopet rekommenderar vi att ni
bokar en provsmakning. Tillsammans med vår köksmästare
komponerar ni er bröllopsmeny och tillhörande drycker.
Under mötet går vi även igenom hur ni vill lägga upp er
bröllopsdag. Vi hjälper er att strukturera upp de olika
momenten och gör ett enklare körschema. Vi har lång
erfarenhet av att arrangera bröllop och delar gärna med oss
av våra erfarenheter för att göra er dag så bra som möjligt.
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PROVSMAKNING OCH RÅDGIVNING

BRÖLLOP I DAGARNA TRE

NATTAMAT
När festen är över är det tradition att bjuda på nattamat.
Vi dukar gärna upp vår omtyckta korvsymfoni men kan
även ordna enklare alternativ, såväl som vegetarisk/vegansk
nattamat.

Ängavallens korvsymfoni med ekologisk potatissallad, olika
sorters sallader, ostbricka och övriga tillbehör. Inklusive lättöl,
folköl och mellanöl.
ÄNGAVALLENS KORVSYMFONI: 150 KR PER PERSON
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Idag väljer många att fira bröllop i dagarna tre. Inled med ett
avslappnat fredagsmingel och grillbuffé och avsluta helgen
med en välsmakande brunch med hemlagade delikatesser
från gården. På detta sätt får ni gott om tid att umgås med
vänner och familj. Kontakta oss så hjälper vi er att skräddarsy
er bröllopshelg.

Tack för all hjälp med vår
bröllopsdag och att vi kunde fira
den hos er. Vi hade inte kunnat
få en bättre upplevelse.
Mikael och Katarina

Tack Niclas och hela
personalen på Ängavallen!
Ni gav oss en oförglömlig kväll.
Vi kommer att minnas vårt bröllop
i många långa år! God mat, fina
lokaler och otroligt trevlig och
tillmötesgående personal!
Mårten och Masae

Ring eller mejla oss för att
boka en visning av våra
lokaler. Vi bjuder på lunch i
samband med visningen.
Familjen Nordström och gårdens
alla medarbetare önskar er varmt
välkomna till Ängavallen.

BESÖKSADRESS:
Ängavallens väg 17-9
Norra Håslöv, 235 91 Vellinge
KONTAKT
Telefon: 040 42 32 50
E-post: angavallen@angavallen.se

