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T H E  s a y  y e s

i n  t h e  M I D D L E  O F  T H E  C I T Y !

Ett bröllop är en av livets viktigaste fester och vi vill att det ska bli 
precis som ni önskar och föreställer er. Ni får en egen kontaktperson 
och ett restaurangteam som hjälper er med alla detaljerna kring ert 
bröllop på plats. För oss är det viktigt att ni känner er trygga med vad 
vi levererar, därför ingår det alltid en provsmakning av bröllopsmenyn. 

Vi kommer vara med er hela vägen från bokning till genomförande av 
en av de största festerna ni kommer ha i livet.
 
Inget event är för litet eller för stort för oss – vi har trots allt 25 års 
erfarenhet.  Vi bistår med vår expertis, service och fixar allt från mat, 
servering och garderob till enklare dekoration och underhållning. 

Du bestämmer själv hur mycket eller lite hjälp du vill ha när du bokar 
bröllop i vårt boutiquehus. Våra lokaler har stans bästa läge och lämpar 
sig därför ypperligt för fester och större bröllop eftersom det är enkelt 
för gästerna att ta sig hit och hem. Limo,  elsparkcykel, tåg eller buss – 
alla färdmedel och vägar leder till oss. Samtidigt får du en lokal som är 
anpassningsbar både gällande utrymme och möblering.
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the first 
1880s NEO - RENAISSANCE 
STYLE BOUTIQUEHOUSE 
in Stockholm



Bröllopspaket, detta ingår

* Brudskål (1 glas mousserande vin) 
* Förberett presentbord
* Vita linneservetter och vita linnedukar
* Runda eller raka bord med vit bordskjol och vita stolsöverdrag
* Porslin
* 3-rättersmiddag (förrätt, varmrätt & dessert)
* Provsmakning
* Vinpaket (2 glas vin till middagen)
* Kaffe till desserten
* Serveringspersonal
* Lokal
* Möjlighet till bar i lokalen
* Lokalen öppen mellan kl. 13.00-01.00
* Städning av lokalen

Pris 2.090 kr inkl. moms  (Antal köpta kuvert minst 100 st.)

Givetvis kan du göra tillägg till vårt bröllopspaket för att din dag ska bli 
precis så som just ni har tänkt er. Se olika förslag nedan

* Avec 125 kr/ person
* Vickning från 44 kr/ person
* Snacks 50 kr/ person
* DJ mellan 22-01 (Inkl. ljud- och ljus) 31.250 kr
* Bemannad garderob 50 kr/ gäst

Snabbfakta

* Antal middagsgäster upp till 380 personer
* Yta lokal 400 kvm
* Servering öppen till kl. 01.00
* Norra Latin – Drottninggatan 71B

THE wedding OFFER
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Förrätter

Blomkål- och gulbetsterrin på sallad 
av grön sparris & apelsin med spenatmousselin 

***
Matjessill från Klädesholmen med kryddostcremé, kavringsjord, bakad 

äggula, regnbågsrom, dill, gräslök, ostkrisp samt rädisor
***

Bakad kalv, lagrad svecia, kumminbakade rödbetor, vinägrett på 
rostade pumpakärnor, brynt smör, smörstekta krutonger, vattenkrasse

Varmrätter

Helstekt oxfilé, rostade primörer, rödvinssky, 
dragonemulsion, bakad tomatcremé

***
Majskycklingfilé fylld med murklor och vårlök, rostad morotspuré, 

bakad vikentomat samt rödlöksmarmelad
***

Grillad hälleflundra med jordärtskockspuré, forellrom, brynt citron, 
grön sparris, polentabakelse med dragon

***
Oliv- och lagrad hårdostsbräserad fänkål med citronrisotto samt 
lins- och vårprimör sallad med svarta ögonbönor, borlottibönor, 

samt en rostad palsternackscremé

Efterrätter 

Bakad chokladpastej med körsbärsparfait, romtopf 
och kanderade kokosflingor

***
Kokospannacotta med kryddig ananas, praliné och friterad matbanan 

(vegansk)
***

Svart & vit chokladmousse med karameliserad körsbärragout 
och portvinssabayonne

THE wedding MENUES
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T H E  s e a t i n g  l a y o u t  E X A M P L E  I N  AU L A N

I Aulan är (nästan) allt möjligt. Här har vi bevarat den tidstypiska charmen som starkt präglade 1880-talet 
när Norra Latin en gång byggdes. Vi kan erbjuda den perfekta lösningen för ett extravagant bröllop. 
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T H E  G O O D  T O  K N OW 

w h e n  y o u  p l a n  YO U R  W E D D I N G

Festvåning eller bröllopssvit?

Tillgång till  festvåning  på  er  bröllopsdag  från  kl.  13:00.  Önskar 
ni tillgång till lokalen från kl. 10 istället utgår en avgift på 10 000 kr. 
Hos oss har ni även möjlighet att boka bröllopssviten på Berns Hotel 
eller Bank Hotel. Pris och tillgänglighet tas fram vid förfrågan.

Betalningsvillkor 

En preliminär bokning görs vid första stadiet och  hålls  maximalt 
under 14 dagars tid. Efter 14 dagar önskar vi besked om bekräftelse av 
bokning. När bokningen bekräftas ska en bokningsavgift på 10% av det 
totala bokningsvärdet betalas in inom 20 dagar som sedan dras av på 
er slutnota på bröllopsdagen. Två månader innan bröllopsdagen med-
delas definitivt antal gäster och 95% av värdet på bokat arrangemang 
betalas. Resterande summa betalas efter genomfört arrangemang på 
faktura. Alla priser är angivna inklusive moms. Bröllopsbokningar 
bekräftas alltid via e-signering för båda parters skull.

Avbokningsregler 

Får vi in andra förfrågningar under den preliminära bokningstiden 
kan vi  kräva  ett  beslut  från  gästen  om  den  önskar  behålla  lo-
kalen eller  inte  inom  48  timmar.  Vid  avbokning  som  görs  före  
förskottsbetalningen på 95%, tillfaller bokningsavgiften på 10% Norra 
Latin. Avbokning som görs senast 16 veckor innan ankomst debiteras 
50% av beställningens totala värde. Avbokning som görs senare debi-
teras 100% av beställningens värde. Enstaka avbokningar kan ske utan 
debitering 14 dagar innan ankomst.

 

*Med reservation för ändringar och felskrivning.
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