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25870 Dragsfjärd

MINNESSTUND
Efter en begravning kan det kännas bra att samlas för en minnesstund med någonting att äta och
dricka, utan att själv behöva ordna allt det praktiska. Labbnäs Semesterhem hjälper er gärna med
dukning, servering, mat och dryck.
Vi erbjuder er möjligheten att ordna minnesstunden i Labbnäs, i den gamla prästgården från 1600talet. Labbnäs finns cirka 2 km från Dragsfjärds kyrka, 15 km från Västanfjärds kyrkor och 20 km
från Kimito kyrka. I samband med Labbnäs
huvudbyggnad finns även övriga lokaliteter man kan
hyra för att ordna tillställningen i.
Vi erbjuder er också möjligheten till cateringservice i
kyrkornas församlingshem eller i andra lokaler, t.ex. i
era egna utrymmen.
I Labbnäs huvudbyggnad tar vi inga hyror för varken
lokalen eller för dukar då man också köper det man vill ha serverat av oss. I församlingshemmen
gäller församlingens hyror för lokalen och dukarna.
Till serveringen kan vi erbjuda allt från hembakta tårtor, smörgåstårtor och soppor till matbufféer.
Mat och bakverk kan man även köpa hem ifall man vill ordna det övriga själv.
Vid tillfällena kan vi ordna med dukning, servetter, ljus och
blommor. Dieter och allergier tar vi givetvis i beaktande
vid beställningen.
Planera tillställningen tillsammans med oss så kan ni sedan
i lugn och ro delta i tillfället!

Serveringsförslag
Nedan några förslag på vad man kan servera, som vi märkt att är populära vid minnesstunder. Om
ni vill skräddarsy minnesstundens meny går det givetvis lika bra.
Tårtbuffé
•
•
•
•
•

Skink- eller fisksmörgåstårta
Grädd- eller kinuskitårta
Småbröd
Kaffe, te, saft, vatten
Kaffeservetter och ljus

Pris i Labbnäs 23,50 €/pers. (min. 20 pers.)
Soppabuffé
•
•
•
•
•
•
•

Soppa (t.ex. fisksoppa eller köttsoppa)
Labbnäs limpa, smör, ost
Vatten, mjölk
Grädd- eller kinuskitårta
Småbröd
Kaffe, te, saft
Mat- & kaffeservetter och ljus

Pris i Labbnäs 23,00 €/pers. (min. 20 pers.)
Matbuffé
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Labbnäs köttgryta
Potatis eller ris
Grönsallad
Saftig rödbeta, delikatessättiksgurka
Labbnäs limpa, smör
Vatten, mjölk
Grädd- eller kinuskitårta
Småbröd
Kaffe, te, saft
Mat- & kaffeservetter och ljus

Pris i Labbnäs: 30,00 €/pers. (min. 20 pers.)
Tilläggskostnader:
20 € i Dragsfjärds församlingshem
60 € i Västanfjärds- eller Kimito församlingshem

