STALLET
KRÄG GA HE RRGÅ RD , 746 93 BÅ LSTA , B OK N IN G; 0171 - 5 32 8 0, B OK N IN GEN @ K RAGGA .SE

Tidlösa tillställningar i
möjligheternas
eventlokal
Firmafest, bröllop, baler, jubileum,
produktlanseringar, modevisningar,
mässor, stämmor, konferens, julbord...

Röd Pantone 485 C

600

KVADRATMETER
Fest- och eventlokalen Stallet
är 600 kvadratmeter stort i ett
plan och en imponerande byggnad för storslagna evenemang,
middagar och fester.

300

50

PERSONER

MINUTER

Finns det hjärterum så finns
det utrymme för 300 gäster.
För mindre sällskap skärmas
lokalen enkelt av för middag
respektive dans/musik/bar.

Krägga Herrgård är vackert
beläget vid en mälarvik, bara
50 minuter från stan, vare sig
den heter Uppsala, Stockholm
eller Arlanda.

MAT

LAGAS I EGET KÖK
Nytt kök i Stallet ger möjlighet att tillreda festmiddagar
för upp till 300 gäster. Buffé,
3-rätters eller middagsmingel.
Valet är ditt.

“Kom i håg att du är helt unik.
Precis som alla andra.”
Stallet är en ljus fest- och eventlokal med högt i tak
och med yta om 600 m2 på samma plan, som är lika
trivsam oavsett årstid. Lokalen rymmer sju toaletter,
festfärdigt möblemang, en glänsande kristallkrona
i taket, en mobil scen för uppträdanden samt ett
nyrenoverat toppmodernt restaurangkök.

VACKERT I HERRGÅRDSMILJÖ

TOPPMODERNT RESTAURANGKÖK SERVERAR 300 PERSONER

100 hektar mark, en anrik herrgård, hotellrum i
herrgårdsflyglar mitt i den storslagna naturen
vid Mälaren. Där finner du också Stallet.

Njut av nylagad mat och glöm de gamla värmelådorna. Vårt nya restaurangkök i
Stallet ger möjlighet att tillreda festmiddagar för upp till 300 gäster för mingel.
250 för sittande middagar och 220 för bufféer.

Stallet

Krägga Herrgård

ALLT MÖJLIGT

ÄR MÖJLIGT

MÄSSOR OCH UTSTÄLLNINGAR

PRODUKTLANSERINGAR

BRÖLLOP OCH BAL

”
FIRMAFEST, JUBILEUM OCH GRANDIOSA KALAS

Förutom att
fortsätta utveckla
fest- och eventlokalen Stallet kommer vi
framöver lansera ett
antal nya tidlösa möteskoncept som frigör
tid för våra gäster att
fokusera på det som
är viktigt.

JULFESTER - MED ELLER UTAN JULMAT

Låt oss
hjälpa
dig nu.

Vid sekelskiftet var det ett vackert stall, numera är det
generösa Stallet – lokalen för alla sorters arrangemang
och festligheter. Från småskaliga event som bärs av ideella
krafter till storartade lanseringar som drivs av hästkrafter.
Bröllopsfester som kräver gott om hjärterum såväl som
svängrum för vals. Sittande middagar för 250 gäster och
stora väldoftande mässor.

KRÄGGA HERRGÅRD 746 93 BÅLSTA
BOKNING: 0171-532 80
BOKNINGEN@KRAGGA.SE
Röd |Pantone
485 C

