Välkomna,
Här på Almars gård har vi Värmlands vackraste festvåning och ett nyrenoverat höloft med
gammaldags känsla. Festvåningen är 350kvm och har nästan sex meter till nock.
I denna rymliga lokal, med bra akustik, har både bröllop, dop och konferenser hållit hus.
Höloftet finnes i den gamla ladan på Almars gård som tidigare varit prästbol till Grava
kyrka.
Loftet tar 40-150 sittande gäster.
Sedan har vi även vår restaurang där vi tar upp till 20 gäster.
På Almar krog har vi sedan nio år tillbaka arbetat med att göra festligheterna
oförglömliga.
Vi tar oss god tid med sällskapet för att skräddarsy och anpassa just er dag.
När det kommer till bröllop eller andra festligheter krävs det mycket planering, så låt oss ta
hand om en stor del utav det.

Festen kan starta med mingel, snittar och mousserande vin eller alkoholfritt på vår fina
innergård. Sedan går vi upp till ett vackert uppdukat loft och sätter oss till bords för att
starta middagen . Vi presenterar gärna mat och dryck inför varje servering för att gästerna
ska få en komplett upplevelse.
Efter middagen serveras tårta från våra duktiga samarbetspartners, varpå dansen och
festen kan ta vid.
Så varmt välkomna till oss på Almars gård för att fira just er högtid tillsammans med oss.
Med varma hälsningar
Christoffer & Robin

Vad ingår?
Två konsultationstillfällen
Provsmakning av meny
Fullt utrustad bar samt personal
Uppdukning & städning
Bord, stolar, dukar, stolsöverdrag samt servetter
Div. Vaser & ljusstakar
Porslin, bestick och glas
Projektor samt duk
Wifi
Scen som går att bygga om
Runda bord med plats för 5-7 personer eller avlånga bord
Bose-system med mikrofon (Tillräckligt ljud för dans med exempel Spotify)
Trådlös headset mikrofon
Fyra vibrationskänsliga flerfärgs ljus för mindre dansgolv
Vigsel på gården
Har ni ordnat egen vigselförrättare kan vi även ordna vigsel här på gården, då ställer vi
upp stolar med stolsöverdrag, vi kan också ordna med bröllopsbåge. Vi formger
vigselplatsen tillsammans med er.
Lokaler
På gården har vi lite olika alternativ beroende på hur många som kommer att närvara vid
ert evenemang. Lokalerna får ni som senast tillgång till dagen innan ert evenemang för
dekoration. Har vi inget annat inplanerat den veckan i befintlig lokal kan ni få tillgång
redan på tre dagar innan.
Här följer några prisexempel.
Vigsel på gården med stolar samt ljud 100kr extra/kuvert
Bröllopsbåge vid vigsel 1000kr
Restaurangen (upp till 20 personer) 50kr/kuvert
Loftet (40-150 personer) 40-70 pers 195kr/kuvert, 70-150 pers 175kr/kuvert

Öppettider & Bar
Alla våra lokaler har öppet fram till 01.00 för slutna sällskap. Lokalerna skall dock vara
utrymda senast 01.30. Baren är öppen till 00.45 för reservation av en sista beställning av
alkoholhaltiga drycker.
Vill man ha öppet till 02.00 med sista beställningen till 01.45 kan tillståndet utökas för
1000kr
Prisexempel i baren:
Husets öl 33cl 70kr
Husets vin (Rött, vitt, rosé, cava) 85kr
Kvällens drink (4cl) 100kr
Drink 4cl 115kr
Avec 25kr/cl

Vi kan ordna subventionering av baren där ni står för en viss del av kostnaden för att era
gäster skall kunna köpa billigare drycker i baren. Vi kan även ordna med dryckesbiljetter
som ni kan ge till era gäster i form av priser eller helt enkelt att ni vill bjuda på en dryck.
När det kommer till tilltugg efter middagen som exempel chips och nötter får ni ta med
detta själva men vi kan självklar ordna med det till överkomliga priser.

MENY
Dessa rätter är förslag på menyer, vi kan skräddarsy en meny som passar er.
Rätterna är dock de som ni kommer få provsmaka under bröllopsträffen.
Förrätter
Chevrépaj 135kr
Med marinerade räkor, ruccola och syrade morötter
Konjaksgravad älg 145kr
Med Västerbottencréme, saltrostade kikärtor, bladsallad samt granatäpple
Grön ärtsoppa 125kr
med bacon och pepparrotscréme
Varmrätter
Rödvinsbrässerad oxkind 275kr
Med mandelpotatis och rotselleripuré, mjukbakad steklök, rödvinsreduktion samt
persiljepesto
Mjukbakad röding 285kr
Med dillslungad potatis, Sandefjordsås, primörsallad, stekt kapris samt picklad röd steklök
Dygnsbakad fläsksida 265kr
Med rotsakspytt, shiitake svamp glaserad med chili, sesam och ingefära samt rostad lök
Vegetariska alternativ kan självklart ordnas.
Efterrätter
Passionsfruktsbavaroise 135kr
Med rabarber och jordgubbskompott, samt vit choklad och limetryffel
Ostbricka 145kr
Med lokala ostar samt hemmagjorda marmelader och tillbehör
Fyra varianter av choklad 135kr
Mjölkchokladpastej, stekt vit choklad, chokladcremé, vit chokladbräck med torkade blåbär,
frystorkade hallon

Extra tillval
Till fördrinken
Snittar från 30kr/st
Snittar skapar vi tillsammans efter vad ni önskar att bjuda era gäster på, kan det vara en
liten toast Skagen eller kanske lufttorkad skinka med päron?
Vi kan även fixa stora skålar med jordgubbar 25kr/per kuvert
Egengjorda dillchips till minglet 150kr
Efter middagen
Kaffe 25kr/kuvert
Hemmagjorda tryfflar 25kr/st
Tårta från Artisan Bread från 90kr/bit
Med fokus på bra råvaror med ekologiskt och närproducerat gör de fantastiskt goda och
vackra moussetårtor på Artisan bread. De kommer med två uppsättningar av tårtor som vi
kan garantera smakar fantastiskt.
www.artisanbread.se
Tårta från Tårtpinglan från 115kr/bit
Efter middagen är det för många en självklarhet med kaffe och tårta. Vi samarbetar med
Tårtpinglan som gör fantastiska kreationer efter era önskemål. Tårtorna är av hög kvalitet
och ni träffar konditorn själva för att utforma er perfekta bröllopstårta.
www.tartpinglan.se
Ni kan själva ta med tårta från annat konditori eller om ni känner någon som bakar men då
tillkommer en serveringsavgift på 25kr/person
Nattamat/vickning
Kokt korv med bröd 30kr
Almars egenstoppade korv 45kr
Pizza 55kr

Drycken
Vi på Almars krog älskar att kombinera mat och dryck för att få en helhetsupplevelse.
Vi har lite olika prisklasser beroende på hur många glas ni vill bjuda gästerna på till
middagen.
Prisexempel
Lilla paketet
Fyra glas
Detta paket kan fördelas till fördrink, förrätt, varmrätt, efterrätt eller avec.
395kr/Vinpaket
395kr/Ölpaket
190kr/Alkoholfritt paket
Stora paketet
Sex glas
535kr/Vinpaket
535kr/Ölpaket
260kr/Alkoholfritt paket
Önskar ni några andra drycker än det vi rekommenderar kan vi självklart orda med det om
möjligheten finns.
Avec
I baren finns avec som passar alla smaker, allt ifrån en mild likör till en rökig whiskey.
Vi kan även skapa egna avecer till just ert evenemang, vi har tidigare gjort olika bärlikörer
samt egengjord Limoncello.
25kr/cl

Att tänka på!
När ni skickar ut inbjudningar till era gäster, skriv gärna med i inbjudan att de får anmäla
om de har eventuella allergier eller annan specialkost. Ni kan även be gästerna att anmäla
om de vill ha alkoholfritt eller om ni själva har valt ölpaket som tillval.
Att dekorera festlokalen höjer stämningen, vill ni hänga upp något i taket som ballonger
eller ljusslingor, säg gärna till innan, då kan vi ordna med det innan borden tas fram för
uppdukning.
Andra sällskap har även anordnat med toalettkorg, detta innebär en korg med
toalettartiklar som hårspray, deodorant, plåster, strumpbyxor m.m.
Det som ni själva bör fixa inför ert evenemang är.
Festprogram
Namnskyltar
Menyblad
Bordsplaceringskarta
Blomsterarrangemang
Nedan följer ett exempel på bordsplaceringskarta.

Våra samarbetspartners
För att underlätta för er och era gäster har vi samarbete med följande:
Resor
Taxi 054/Solsta med billigare taxa till och från Almars gård (Telefon nummer: 054-151 151)
Nobina för resor av större sällskap där buss krävs
Underhållning
Hyrljud.se för Dj, ljud och ljus
Boende
Elite Stadshotellet 10% rabatt (Obs dagspriser, boka i tid för billigare priser)
Dekorationer
Nya Drakes för blomsterarrangemang
Fotografering/make up
Klemner studio, Fotograf som redan finns på gården som även erbjuder make up.

Förhållning samt avbokningsregler hittar ni på vår hemsida.
Vi hoppas ni väljer oss för er tillställning och vi gör allt för att det ska bli ett minne för
livet.
Med festliga hälsningar
Christoffer & Robin

