Bryllupsfeiring på LetoHallen Hotel
Hos oss på LetoHallen Hotel har vi god erfaring i å arrangere bryllupsfester. Vi
skreddersyr meny og dekker lokalet etter deres ønske. Vi er glade om vi får den
ære av å være en del av deres bryllupsminne.
Våre fine selskapslokaler ”Anker” er passende til selskaper fra 10-90 personer og vår erfarne F&B manager hjelper
dere med planleggingen av alle detaljer omkring arrangementet. Hos oss er personlig service en selvfølge, og vi gjør
alt for at bryllupsfeiringen skal bli nøyaktig slik dere vil.
Feirer dere bryllupet hos oss spanderer vi vår flotte suite på brudeparet. Når dere våkner opp sent den første
morgenen sammen som nygift, serverer vi selvsagt frokost på rommet hvis dette er ønskelig.
Vår F&B Manager har satt sammen en bryllupspakke som gjør planleggingen litt enklere. Vi ønsker
at brudeparet skal kunne komme til dekket bord med senkede skuldre.

Bryllupspakken inkluderer følgende:
• Aperitiff og fylte lefser ved mottagelse
• 3 retters meny med tilhørende vinpakke:
• Forrett med 1 drikkeenhet
• Hovedrett med 2 drikkeenheter
• Dessert med 1 kaffe avec
• Prøvesmaking av valgt meny for 2 personer
• Lokalleie
• Oppdekking med hvite duker, tøyservietter og lys.
• Dedikert hovmester m/dyktige servitører
• Mulighet til å medbringe egne kaker til kakebordet
• Kaffe til kakene
• Enkel nattmat
• Mulighet til å medbringe egen bordpynt og dekor
• Teknisk utstyr:
Mikrofon til tale, samt bruk av lokalets lydanlegg 		
og prosjektor.
• Overnatting i bryllupssuite for brudeparet inkl. frokost
Pris for bryllupspakken er fra 1495,- per person.
Ved oppgradering til 4-retters meny og ved
spesielle ønsker vil det tilkomme et pristillegg.
I tillegg til Bryllupspakken er det også muligheter
til å bestille følgende via oss:
• Bonger til bar (pris etter avtale)
• Bryllupskake (pris etter avtale)
• Blomsterdekor (pris etter avtale)
• Musserende vin/ sjokolade/ blomster på suiten
• Kaffegjester kr 165,- inkl. nattmat
Ta kontakt med F&B Manager,
Christer@letohallen.no evt 63 95 91 00
for en uforpliktende prat og tilbud.
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