
 



 

  



 

Här skapas nya minnen. 
 
Fårö och Gotland är platser som många tycks längta till. 
En del har aldrig varit här, men har hört om hur fint det är. 
Andra har starka band till ön; ett frieri, släktband, 
barndomssomrar eller lata semesterdagar. 
 
En inbjudan till en fest eller ett bröllop på Fårö är en fin 
inbjudan. Få tackar nej och gäster åker från när och fjärran till 
denna utpost i Östersjön. 
 
På Stora Gåsemora finns förutsättningarna att knyta an till det 
som har varit och att tillsammans med familj, släkt och vänner 
skapa nya oförglömliga minnen. 
 
Gårdens vackra läge vid havet omgivet av hedar och åkrar ger en 
fin inramning till festen och tillsammans med era gäster har ni 
gott om utrymme för att umgås, leka, festa och vila. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Kuvertpris: 1550 kr  
för bröllopssällskap med 60 gäster och uppåt. 
 
-Brudskål: ett glas mousserande med påfyllning 
-Trerätters middag 
-Vinpaket: 2 glas till förrätt, 2 glas till varmrätt.  
Alternativt våra alkoholfria hantverksdrycker eller lokalt producerad öl 
till de som inte önskar dricka vin. 
-Kaffe och te-buffé  
-Serveringspersonal 
-Dukning med porslin, glas, tygservetter, vaser. ljus och värmeljus. 
-Ett planeringsmöte på Gåsemora eller över telefon. 
-Ett avstämningsmöte med Toastmaster/madame 
-Konsultation även över mejl och telefon 
 
Kuvertpris för barn ges på begäran. Vi behöver veta antal, ålder och 
vilket upplägg ni önskar för barnen. 
 
Är det många tal under bröllopsmiddagen så kan det behöva fyllas 
på med dryck utöver vad som ingår i kuvertpriset så att gästerna inte 
sitter med tomma glas vid skålarna. Vårt förslag är att personalen fyller 
på lite i glasen om det är tomt och det enligt körschemat ska hållas tal. 
Priset per flaska är 450 kr.  
Meddelar oss i förväg om ni inte vill att vi ska fylla på mer vin än vad 
som ingår i paketet.  
 
 



 

 

Vår utgångspunkt vid all vår matlagning på Gåsemora Gårdskrog 
är att i första hand använda oss av råvaror producerade på ett hållbart 
sätt på Fårö och övriga Gotland. Vår ambition är att ge våra och era 
gäster mersmak av Fårö. Vi följer årstiderna och därför använder vi 
gärna t.ex. sparris och ramslök i en försommarmeny och rotfrukter och 
svamp i sensommarmenyerna.  
Menyn utformas efter önskemål från er och i samråd med kökschefen. 
Önskas några särskilt exklusiva råvaror så kan kuvertpriset bli högre, 
men det diskuteras i så fall. 
 
Vår sommelier väljer ut viner och övrig dryck som passar menyn, 
men tar gärna emot förslag och önskemål. Vi arbetar med hållbart 
producerade viner från Europa och lokalt producerad öl och cider i 
första hand. Under middagen så kommunicerar gästerna med 
serveringspersonalen, så att de som inte önskar dricka alkohol får välja 
ibland alkoholfria alternativ. De som hellre vill ha öl byter ut vinet och 
så vidare. Vilka gäster som vill ha alkoholfritt eller öl istället för vin 
måste vi inte veta i förväg. Dessertvin eller avec under middagen går att 
beställa till. 
 
Vi lagar alternativ mat till gäster med matallergier eller liknande.  
Namn på gästerna och respektive matpreferenser ska anmälas i god tid 
och senast 2 veckor innan bröllopet för att vi ska kunna garantera 
alternativ till gästen. Be gärna era gäster anmäla eventuella 
matpreferenser redan när de anmäler sig till bröllopet.  
Innan middagen behöver vi få en skiss på bordsplaceringen där 
gästerna med matpreferenser är tydligt utmärkt. 
 
 
 
 
 



 

Festlokalerna 
 
Matsalen är ljus och påminner om en gammal gotländsk sal med sina 
vackra detaljer. De stora fönstren vetter mot Östersjön och vår stora 
uteservering. 
Här passar årsdagsfiranden för mindre sällskap lika bra som för bröllop 
och andra fester med upp till ca 50 gäster.  
Året runt går det att abonnera matsalen för fester och middagar. 
Vi tar inte ut någon lokalhyra för matsalen. 
I matsalen och på uteserveringen serveras även frukost och det är här 
vi har mingel kvällen innan bröllopet. 
 
Ladugården som byggdes år 1900 har nyligen renoverats och målats i 
vitt. En lantlig miljö med vacker placering på gården. Inredningen har 
vi valt att hålla avskalad och det finns goda möjligheter att sätta er egen 
prägel med dekorationer. 
Här kan middag och fest hållas för ca 40-120 gäster under för- och 
sensommar och vi dukar med runda rustika bord med plats för upp till 
8 personer. 
Hyra: 5000 kr med tillgång onsdag till söndag 
 
Höladan används inte bara vid sommarens konsertkvällar, då 
cirka 1500 personer vistas i den samtidigt. Under för- och sensommar 
finns även möjlighet att hålla stora fester och middagar där gästantalet 
är minst 150 och upp till 300 personer.  
Här finns gott om utrymme, högt i tak och ett rejält dansgolv. 
Hyra: 5 000 kr med tillgång onsdag-söndag  
Vid disponering av höladan tillkommer 300 kr på varje kuvert, dvs 
1850 kr/person för hyra av möbler, textil och infravärme. 
 
 

 



 

 

Bo i omsorgsfullt renoverade kulturbyggnader och nybyggen i 
gotländsk anda. 
 
På Gåsemora finns ca 63 bäddar att erbjuda i samband med bröllop.  
Priset för B&B per person och natt är från 650 kr och då ingår förutom 
själva boendet och frukost även sänglinne, handdukar och städning. 
Incheckning sker efter kl. 15.00 och utcheckning senast kl. 11.00 dagen 
för avresa. 
 
Vid bröllopsfest hos oss så vill vi att minst 55 av gästerna bor minst en 
natt (natten för själva festen) på gården.  
Det går alltså inte att abonnera endast restaurangen.  
Senast tre månader innan datumet för själva bröllopshelgen behöver vi 
få ett preliminärt besked om antalet gäster som bor på gården och om 
de bor en eller två nätter.  
Vi behöver ha alla bokningar bekräftade senast en månad innan 
bröllopet. 
 
Ni kan välja om ni vill att gästerna själva ska boka in sig eller om ni vill 
använda vårt bokningsunderlag för att kunna placera ut era gäster i de 
olika boendena så som ni tycker blir bäst. 
 
Skulle det vara så att det blir färre gäster än bekräftat som bor på 
gården så debiteras brudparet även för de bäddar som inte används. 
 
Kvällen före bröllopet finns möjlighet att samla gästerna för en 
avslappnad tillställning med mingel, enklare mat och dryck.  
Vi kan rekommendera burgare med bärs eller bubbel som en kontrast 
till lördagens högtidliga sittning. 
Pris från 175 kr för middag. Ni kan välja om ni vill stå för mat och 
dryck för gästerna eller om gästerna ska betala själva. 
 
 



 

 

Blommor, placeringskort och annan personlig dekoration 
ombesörjer ni själva. Men vi hjälper gärna till att placera ut efter 
instruktioner när vi dukar.  
Kylrum finns att förvara blommor i. 
Ni får pynta och dekorera lokalerna så mycket som ni vill.  
Vi ber bara att ni plockar ner pyntet om inget annat är överenskommet. 
 
Eventuell bröllopstårta beställer ni själva.  
Vi rekommenderar Sylvis döttrar, hembageri på Fårö. 
Lisa 070-683 51 07 Barbro 073-057 09 24  
Vi sköter serveringen och det finns plats i våra kylar att förvara tårtan. 
Tänk även på era gästers eventuella matpreferenser vid beställning av 
tårtan. Vi kan också varmt rekommendera att servera tårtan vid 
brudskålen direkt efter vigseln. Det är festligt med bubbel och tårta och 
gästerna är oftast mer fikasugna på eftermiddagen än efter en 
trerättersmiddag. 
 
Ljud och ljus till tal och dans efter middagen finns på gården och kan 
hyras för 5000 kr. Ni har då tillgång till utrustningen från onsdag till att 
festen är slut på natten till söndag.  
Vår projektor med duk får ni gärna låna, men vi rekommenderar att ni 
tar med egna sladdar för vi kan inte garantera att de vi har passar just er 
utrustning. 
 
För er som vill dansa mycket och länge rekommenderar vi att 
middagen börjar senast kl. 18.00 så att dansen kan komma igång runt  
22 och senast kl. 23. Vi har tillstånd till kl. 02.00 då vi stänger baren 
och av musiken.  
Ytterligare en fördel med att majoriteten av gästerna bor på gården är 
att mer eller mindre spontana efterfester uppstår och andra tar ett 
gryningsdopp. 
 
 



 

Bar efter middagen kan erbjudas på olika sätt:  
- Gästerna betalar själva med kort eller Swish. 
- Drinkbiljetter. Bjud era gäster på en eller flera biljetter som går att 
lösa ut i baren. Vi tar bara betalt för inlösta biljetter. Vad biljetterna ska 
gälla för bestämmer ni i förväg.  
- Fri bar där notan läggs på slutfakturan, även där rekommenderar vi 
att ni bestämmer i förväg vad gästerna ska bjudas på. 
 
Priser: öl/cider 65 kr, ett glas vin 90 kr, enklare drinkar 120 kr 
 
Nattamat går att beställa. Kom med önskemål så ger vi prisförslag. 
 
Provsmakning av menyn kan vi tyvärr inte erbjuda.  
Är ni nyfikna på vår matlagning så kan vi varmt rekommendera ett 
besök på gårdskrogen och äta någon av våra säsongsanpassade menyer 
när vi har öppet. 
 
Konfetti är inte tillåtet någonstans på gården. Endast konfetti av 
organiskt material t.ex. blad får fyras av på gården. Om konfetti 
används tar vi ut en städavgift på 5000 kr. Det är brudparets ansvar att 
informera gästerna om detta och avgiften läggs på slutnotan om någon 
ändå skulle fyra av konfetti. 
 
I samband med bekräftandet av er bokning meddelar ni oss hur 
många gäster ni kommer bjuda. Vi skickar då ut en delbetalning på  
30 % av kuvertpriset per gäst. Den delbetalningen dras sedan av från 
slutnotan. 
 
Vid avbokning mindre än 90 dagar innan bokat datum behåller 
Gåsemora Gårdskrog delbetalningen. 
Vid avbokning senare än 14 dagar innan bokat datum tar Gåsemora 
Gårdskrog ut en avbokningsavgift på 100 procent av kuvertpriset, dvs 
1550 kr per avbokad gäst. 

Boende 
Gården och allt boende sköts av Birgitta och Mikaela du Rietz, Stora 
Gåsemora gård AB. Vill ni eller era gäster boka eller har frågor om 
boendet så skicka mejl till info@gasemora.se 
 
Middag och fest 
Gåsemora Gårdskrog ansvarar för all mat och dryck som serveras på 
gården. Hanna och Kristoffer Dagerås som driver restaurangen nås 
enklast på gardskrog@gasemora.se 
 
Alla priser som anges än inklusive moms.  
Offerten gäller i en månad om inget annat är överenskommet. 
Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar. 
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