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Ö

stergårds mat, fest & möten är den gamla
1700-talsgården vid Danderyds kyrka
strax utanför Stockholm. Östergårds har en
gammal tradition av fester och bröllop. Redan
1786 skrev kyrkoherden Wallensteen detaljrikt
ner hur ett kronbröllop gick till där.
Gården ägs och drivs idag av Anna och
Fredrik Lindstedt och har funnits i parets ägo
sedan 2005 då Anna slog upp portarna på den
nyrenoverade storbondegården. Mottot är att
”Med kärlek till maten och service från hjärtat skapa möten som berör”. Anna svarar här
på frågor kring hur de jobbar med bröllop och
bröllopsfester.
Vad prioriterar bröllopspar när det söker
festlokal till sina bröllop? Vilka är trenderna?
— De flesta vill veta totalkostnaden för
bröllopsfesten. Därför har vi tagit fram ett
prisvärt "Guldpaket" där allt ingår. Från brudskålen med champagne och snittar, 3-rätters
festvåningsmeny, all dryck under kvällen, inkl
baren samt vickning för 1 595 kr/kuvert mellan kl 17.00 och 02.00. Trenden går mot att ha
egen vigsel på plats och gärna dukning med ett
tema. Här tar brudparen ut svängarna och gör
det så personligt som möjligt. Vi uppmanar
dem att känna sig ”som hemma” vilket alltid
blir den bästa festen!
Märker ni av den ekologiska/vegetarisk
trenden?
— Självklart gör vi det! Allt ifrån att vissa
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brudpar vill ha en helt vegetarisk bröllopsmeny till att vi har full koll på alla de varianter
av specialkost som ska hamna hos rätt person.
Här gäller det att ha tungan rätt i mun för antalet och varianterna blir fler för varje år. Det
gör att kraven på kökets menykonst ständigt
utvecklas.
Hur kan man duka och bröllopsdekorera
sin lokal?
— Bara brudparets egen kreativitet och
ekonomi sätter gränserna, allt är möjligt! Vi
hjälper gärna till och tipsar de blivande brudparen, vi har sett många roliga dekorationer att
ta efter!
Vad kan det kosta att ha sin bröllopsfest
hos er?
— "Guldpaketet" för 1 595 kr/person – då
ingår allt! I vårt "Silverpaket" har vi lagt baren
utanför (som gästerna står för själva) samt bjuder på mousserande vin istället för champagne
till brudskålen, priset är då 1 195 kr. Givetvis
kan man dra ifrån enligt önskemål och vad
budgeten tillåter. Vill man stanna kvar fram
till 03.00 går det också bra mot en liten extra
kostnad.
Berätta gärna om ett udda och roligt
bröllop ni arrangerat.
— Vi har gjort allt från fantastiska temabröllop där hela huset har dekorerats med blommor och personliga tillhörigheter till enklare
”bondbröllop” i vår mysiga lada. Jag minns
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särskilt ett brudpar som gifte om sig efter 10 år, det var en fest
utöver det vanliga. Alla bröllop är givetvis unika och alltid väldigt
personliga, vi har aldrig haft ett brudpar som inte haft sitt livs finaste dag!
Har du något roligt bröllopsfestminne?
— Mitt eget silverbröllop! Jag bjöd in alla våra vänner utan min
makes vetskap. Satte på mig min 25 år gamla bröllopsklänning
(som jag fortfarande kom i!!!) och höll ett bejublat kärlekstal till
honom. Det var kul!
Vilka är dina 3 bästa bröllopstips?
 Var ute i god tid.

 Besök utvalt ställe minst 2 gånger innan själva festen. Tag med
toastmasters/värdpar och eventuellt föräldrar vilket gör fler än ni
trygga och ”hemmastadda” på platsen.
 Se till att ni träffar både fest- eventansvarig, hovmästarinna och
köksmästaren. Då säkerställer ni att festen blir precis som ni vill
ha den!
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