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Har ni en
idé om er 

bröllopstårta? 
Våra konditorer 

har kunskapen att 
förverkliga den!

Vi gör alla typer av 
bröllopstårtor. Från 
traditionella till 
supertrendiga.

Allt efter era 
önskemål!

Välkomna in så 
berättar vi mer.
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Anlita rätt
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Lite halvgalna idéer...

Bröllopet tillhör våra 
livs mest planerade 
och reglerade arrang-

emang, men numera har de 
mest heliga rutiner börjat 
ifrågasättas. En och annan 
halvgalen idé har börjat få 
fäste. Det är till exempel 
allt vanligare att gifta sig i 
en alternativ miljö, barfo-
ta på stranden, i killens bil-
verkstad, hemma i trädgår-
den – och vill man skoja till 
det ordentligt är kommun-
huset ett säkert kort...

Tidpunkten för bröllopet 
har också fått ge vika. Det 
är inte längre självklart att 
det ska ske efter lunchtid, 
det har snarare blivit som så 
att det sker under lunchen. 
Så kallade lunchbröllop blir 
allt mer populära, eftersom 
brudparet då mycket snab-
bare kan komma iväg på 
sin smekmånad. Dessutom 
är lunch betydligt mer för-
månligt att bjuda på i jäm-
förelse med middag och till-
hörande avec.

På tal om avec –vinim-
portörerna har låtit med-
dela att det med fördel ska 
serveras lite enklare viner 
på större fester, typ bröllop. 
Jag fick inte ihop den ekva-
tionen och inte heller varför 
vinimportörerna skulle vi-
darebefordra den, men lite 
längre ner i texten fick jag 

förklaringen. Samma avsän-
dare sålde nämligen glas, 
stora vinglas – väldigt stora 
vinglas. Hans andemening 
var att; välj gärna ett enk-
lare vin, men häll upp mer 
i glasen! Det är möjligt att 
det höjer stämningen inled-
ningsvis, men toastmastern 

får säkert att göra när ordet 
ska fördelas...

Kanske bättre att följa re-
gelboken, trots allt.

...piggar upp den mest traditionsbundna festen!
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