
 

BRYLLUP  
Takk for hyggelig forespørsel om bryllup på Stange Gjestegård. Vi har gleden av å sende 

informasjon om stedet, lokalene, mat, menyer, priser og litt om de praktiske forberedelsene. 

Send gjerne en mail for mer informasjon, eller avtal et møte for å se stedet. 

Velkommen til Gjestegården!  

Lokaler  

Festsalen «Munch» 

Vi arrangerer bryllup med opp til 86 gjester  og dekker til selskap i den nye Festsalen «Munch» i første 

etasje.  

For bryllup skaper det ekstra stemning å ha alle våre fasiliteter, stuer og saler og uterom helt for seg 

selv. Selskapslokalene gjennom hele kvelden er 100 % for dere alene .   

Dette er vårt største, staselige selskapslokale, et vakkert rom, god takhøyde og god atmosfære med 

utsikt. Her blir bordene dekket slik vi blir enige om og bryllups middagen servert ca kl. 17.00 eller kl. 
18.00. Vanligvis blir også kaker og kaffe avec servert her. 

«Labyrinten» Lounge Bar 

Etter middagen fortsetter selskapet  i salen i andre etasje som er innredet med nye sofagrupper og har 
eget lydanlegg og som tilpasses stemningen.  Dansegulv og bar med alle rettigheter.  Lounge baren har 

en hyggelig atmosfære og stor tilhørende veranda.  

Min/maks antall gjester for bryllup: 20-86  

Peisestuen  

Dette er vår minste selskaps sal, og er et vakkert, luftig rom med stor peis som sikrer god atmosfære. 
Peisestuen er ideell for små bryllup og har plass til ca. 25 personer.  

Maks antall gjester for bryllup i Peisestuen: 25 



Om Stange Gjestegård 
  

Gjestegården er et fantastisk sted å holde bryllup med romslige saler, bra atmosfære og et anerkjent 

kjøkken. Atmosfæren er preget av tradisjoner, historie og sjel. Gården er fra 1600-tallet, men lokalet 

stod ferdig i 1995 og har siden vært et favorittsted ved mange anledninger. Diverse modernisering i 

2017,2018 og 2023. 
Ta gjerne en kikk på våre hjemmesider www.stangegjestegard.com for bilder og annen informasjon.  

Mat og vin  

Pris per kuvert: bryllupspakke  
  

Vi setter sammen deres bryllupspakke etter ønsker og behov, velg 3 retter fra vår meny.  
Pris på bryllupspakke nr.1 koster 1590 kr per person for musserende vin med påfyll, 3 retters middag, 

vin, øl, mineralvann, kaffe, avec og fri bar.  

Bryllupspakke nr 2. er med aperitiff med påfyll, 3 retters middag, vin, øl, mineralvann, kaffe og betale 

selv i baren kr 1290,- per person 

Bryllupspakke nr.3 er med alkoholfri aperitiff med påfyll, 3 retters middag, alkohlfri øl, mineralvann, 
kaffe og betale selv i baren kr 1090,- per person 

 

  

Vi stiller store krav til oss selv når vi arrangerer bryllup, det er den viktigste dagen hvor absolutt alt skal 

klaffe, og det mest krevende og ærefulle vi gjør. Det gjenspeiles i våre forberedelser, i ekstra 

bemanning for bryllupsfesten og i de mange detaljene som skal på plass fra din bestilling og frem til 
den store dagen.   

  

Vi kan være behjelpelige med alt fra blomster og pynt mot tillegg i prisen. Bryllupskake, kaker, frukt og 
snacks kan dere ta med selv. 

  

Meny  
  

Vi er svært stolte av vårt matkonsept som er utviklet av kreative og dyktig kokker. For bryllup kan du 

velge 3 retters meny. Husk å si fra om spesielle hensyn i god tid (allergikere, vegetarianere eller andre 
ønsker og behov for tilpasning). Se gjerne våre menyer på www.stangegjestegard.com  

  

 

Bar  
  

Stange Gjestegård har alle rettigheter og alkoholservering. Vi må vite om dere ønsker åpen bar etter 

middag og kaffe/avec. Vi holder baren åpent til 02.00 etter kommunes regler. (Vi må gjøre 

oppmerksom på at det ikke  er anledning til å stå for alkoholservering selv).   

 

 

 

  

  

 

http://www.stangegjestegard.com/
http://www.stangegjestegard.com/


 

Visning, tilbud, kjøreplan og praktiske forberedelser   
  

Avtale om visning av lokalene  
  

Kom opp se stedet! Ring eller send en e-post og avtal med booking- og arrangementansvarlig på 

forhånd. Vi forbereder informasjon og viser dere stedet. Dessuten sørger vi for å avtale et tidspunkt 

hvor lokalene ikke er opptatt slik at dere får anledning til å studere hele stedet.   

  

Tilbud og bekreftelse  
  

Vi sender tilbud basert på det vi blir enige om og reserverer det/de lokalene dere ønsker. Tilbudet må 
bekreftes innen syv dager fra tilbudets dato for å være forpliktende for begge parter. Etter syv dager 

må vi stille stedet til disposisjon for andre dersom vi ikke har mottatt bekreftelse og aksept av vårt 

tilbud.  Depositum kr 10.000. 
  

Planlegging: møte og kjøreplan/program  
  

Dere tar på nytt kontakt for å avtale et møte ca 6-4 uker før selskapet, der vi blir enige om antall 

gjester, retter etc. Vi gjennomgår også praktiske detaljer  som ankomst/tidspunkt, program og 

kjøreplan, bordplassering m.m. Basert på dette utarbeider Gjestegården en endelig kjøreplan for 

bryllupet. Justeringer av kjøreplanen må avklares og gjøres i god tid før selve dagen. 1 uke før 

selskapet er det bindende påmelding. 

Bordplan og bordkort  

Vi presenterer ulike alternativer og diskuterer oss frem til den beste løsningen.  
Alt av dekor, bordkort etc. kan leveres hos oss ettermiddagen/kvelden i forveien eller samme dag og 

dere kan gjerne pynte selv.   

Bord-dekorasjon  

Stange Gjestegård har hvite duker, hvitt porselen, vi dekker bordene med stil – brudeparet er selv 

ansvarlig for borddekorasjoner og blomster (hvis ikke annet er avtalt). Borddekorasjon/blomster 
leveres hos oss dagen før eller samme dag.  

Fotografering og vielse i hagen er også mulig hvis ønsket. 

  

 

  

Den store dagen  

Tid/ankomst  

Anbefalt ankomst for bryllupsgjester er anbefalt maks. to timer før middag. 



I sommerhalvåret serverer vi aperitiff ute i hagen eller på  terrassen (eventuellt i loungebaren hvis 
dårlig vær ), dersom dere ønsker dette ved ankomst. I spisesalen er det mulig å få hvite stoltrekk med 

silkesløyfe til 30 kr per stol. Vielse i hagen koster 4000 kr. 

Praktisk informasjon  
  

Garderobe og toaletter:   
  

Toaletter er både i første etasjen og i andre etasje, også for rullestolbrukere. Garderoben er ikke 
bemannet. Vår betjening passer alltid godt på gjestene og lokalene, men verdisaker oppbevares på 

eget ansvar.    


