
Bröllop på 
7A Strandvägen



Bröllopspaketet inkluderar

7A Strandvägen erbjuder vackra salonger i en av Stockholms bäst 
bevarade jugendfastigheter med en enastående utsikt över Nybrovikens 
glittrande vatten. Här finns privata salonger för både stora och intima 

bröllopsfester, med middag, mingel och dans för upp till 90 gäster i en 
historisk miljö med vacker originalinteriör. 

I 7A Strandvägens ordinarie bröllopspaket ingår alltid:

Salonger för vigsel, middag, mingel och efterföljande fest

Tvårätters bröllopsmiddag

Dryckespaket med husets viner
1,5 glas mousserande vin, 2,5 glas vin till maten, mineralvatten & kaffe/te

Serveringspersonal

Projektledning

Standard dukning
Linneduk och linneservetter ingår, blommor och övrig dekoration tillkommer

Loungemusik

Garderob

Projektor och mikrofon

Högtalare

Efterföljande städning

Pris: 1 365 kr/person
Inkl. moms

Vår projektledare hjälper gärna till att arrangera bland annat: blommor, 
bröllopstårta, transport, boende, DJ inkl. utrustning, bemannad garderob, 

dekorationer som stolsöverdrag, fotograf, scen och underhållning. Vi 
planerar gladeligen er stora dag!



Vigseln 
Vigselakten är en av höjdpunkterna under 

bröllopsdagen och går givetvis att ordna på plats hos 
oss. Vi erbjuder salonger i varierande storlekar som 
passar perfekt för att säga ja till varandra i inför nära 

och kära.



Fördrink 
Gästerna anländer och bjuds på fördrink och snacks i 

den vackra hörnsalongen 303 som ligger i direkt 
anslutning till middagssalongen.

Lättare snacks ingår i paketpriset men snittar tillkommer. Fråga oss så berättar vi mer!





Bröllopsmiddag 
Efter fördrinken sätter sig brudparet och gästerna ner 

till bords i den vackert dukade middagssalongen. 
Middagen serveras i salong 300 som bjuder på en 
enastående utsikt över Nybroviken. Välj ett av våra 

färdiga menyförslag eller skräddarsy menyn utifrån era 
önskemål.





Vinpaket 
I paketpriset ingår husets viner men vår sommelier 

hjälper gärna till att skräddarsy ett dryckespaket med 
utvalda drycker utifrån era önskemål. Dryck kan köpas 

per flaska, glas eller som ett komplett vinpaket. 
Självklart går det bra att byta ut vin mot öl, cider eller 

alkoholfria drycker.





Bröllopsfest
Efter bröllopsmiddagen väntar själva bröllopsfesten i 
någon av våra vackra salonger med bar, dans och 

musik som kan hålla på till klockan 01.00. Ni väljer 
själva om ni vill ha öppen- eller betalbar. Vi hjälper 

gärna till att boka DJ eller liveband som höjer 
stämningen och ser till att festen blir en kväll gästerna 

sent ska glömma!



Vickning 
Efter en trevlig kväll med mycket dans är det alltid 

uppskattat med vickning. Vi ordnar mat efter 
era önskemål, men korv med bröd är alltid en 
uppskattad klassiker! Givetvis kan vi även fixa 

vegetariska alternativ.

Pris från 55 kr/person



Planskiss 7A Strandvägen
– förslag på upplägg

Vigselceremoni

Fördrink & snittar

Bröllopsmiddag

Bröllopsfest
Alternativ 2

Bröllopsfest
Alternativ 1



Projektledning
Vi på 7A vet att bröllop kräver ett särskilt öga för 

detaljer. Hos oss tilldelas ni därför alltid en erfaren 
projektledare som hjälper er att skapa en oförglömlig 

bröllopsdag. Vi väljer noggrant ut våra 
samarbetspartners som kan hjälpa er med bland annat: 

blommor, bröllopstårta, transport, boende, DJ inkl. 
utrustning, bemannad garderob, dekorationer som 
stolsöverdrag, fotograf, scen och underhållning. 

Vi planerar gladeligen er stora dag!

I paketpriset ingår 2h projektledning. 





Bröllopsnatten
Fullända bröllopsdagen med en natt på Hotel Diplomat 
alldeles intill 7A Strandvägen. Vi erbjuder förmånliga 

priser på övernattning för både brudpar och bröllopsgäster.

För bröllopsbokningar om minst 70 personer ingår 
bröllopsnatten på Hotel Diplomat. På rummet väntar 

champagne, vackra blommor samt frukt och dagen därpå 
serveras en exklusiv frukost på rummet.

Bildkälla: Hotel Diplomat



Kontakta oss så berättar vi mer!

08-586 107 00
sales@7a.se
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