Sigtuna Fest & Fira
Stora Brännbos festvåning

När festen är viktig

Upp till

200 pers

Alltid med kvalité

Din Festvåning i Sigtuna

Hos oss kan du fira!
Vi garanterar en lyckad fest
Välkommen hem till oss och fira:
•
•
•
•
•
•
•

Bröllop.
Dopkaffe.
Jubileumsfirande.
Studentmottagning.
Födelsedagsfest.
Konfirmation.
Släktträff.

•
•
•
•
•
•
•

Temafest.
Minnesstund.
Examenskalas / Disputation.
Middagsbjudning i Villa Brännbo.
Skaldjursfest eller Kräftskiva.
Företagsfest för personalen.
Brunchträff.

FEST & FIRA. Välj bland våra
färdiga paket och priser eller låt
oss skräddarsy festen utifrån
dina behov. Våra erfarna festgeneraler gör din tillställning
precis så lyckad som du drömmer om.
HEMMA PÅ VILLA BRÄNNBO. Med sin hemkänsla och ombonade karaktär ger 1920-talshuset
Villa Brännbo din fest den
perfekta inramningen. Här
kan du ha kalas av vilken
anledning som helst och
det bästa är att du slipper
stressa med förberedelser
och städa efteråt.
FESTVÅNING FÖR ALLA TILLFÄLLEN. Våra
lokaler passar stora som små sällskap, upp till
200 personer. Privata fester, mottagningar eller
middagar i Villa Brännbo med plats för upp till 56
personer och meny efter säsong. Den mysiga
restaurangen med egen bar är perfekt för ditt val
av festarrangemang. Här har du öppna ytor för
dans eller show samt en uteterrass för mingel.
För dina övernattande gäster finns 138 bäddar.

Mer upplevelser och smaker under tallarna
SÄTT GULDKANT PÅ FESTEN
Förgyll festen med tema eller
aktiviteter. Kanske Champagneprovning eller Ostronskola i äkta
galmouranda? Firar du jämt och
önskar en årtalsfest finns stort
dansgolv för både lindy hop och
disco. Under sommarhalvåret kan
ni hålla femkamp eller parkspel i
vår natursköna utemiljö. Låt våra
festgeneraler ge er passande förslag utifrån syfte och förväntningar
med din fest!

SLÄKTKALAS ELLER
PERSONALFEST?
Vill du inte boka upp en egen
lokal för festen så går det fint att
boka in ert sällskap på befintliga
festdatum.

ÄNNU FESTLIGARE MAT
Våra prisbelönta kockar lagar
mat från grunden och erbjuder
säsongsbaserade festmenyer
och delikata bufféer. Vår specialitet är skaldjur av bästa kvalité!

BRUNCH PÅ STORA BRÄNNBO
Samla familj, släkt eller vänner och avnjut en enastående,
välfylld brunch! Datum 2018: 17
feb, Mors dag 27 maj, Fars dag
11 nov.

LYXIG SKALDJURSBUFFÉ
Njut i Skaldjurshimlen på Stora
Brännbo. Datum våren 2018: 16
feb, 9 mar, 16 mar, 17 mar, 13
apr, 20 apr och 4 maj*.
(*Inledningsfest till Litteraturfestivalen).

Välkommen med din förfrågan!

@storabrannbo
facebook.com/storabrannbo

Läs mer och boka på storabrannbo.se eller ring oss på 08-592 575 00

