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MoDo museum och Friluftsplatsen - MoDo:s vagga

Sommarkafé - museum och Loppis på logen
• Säsongsöppet tider 18 Juni - 19 Augusti. Alla dagar 12.00 - 16.00
• Före och därefter endast förbokade grupper
- Förbokade Grupper: 25:-/pers. guideavgift

MoDo museum och Rättargården
• Guidade turer. Cirka 50 min.
- Förbokade Grupper: 25:-/pers.guideavgift

Historisk vandring enbart. Cirka 2 tim.
Förbokade Grupper: 50:-/pers
Kostnad för fika eller mat under Historisk vandring, kontakta för information.

• Barn under 13 år gratis

Lokalhyror
 
Bead & Breakfast: Övernattning per person i Blå kammaren, m frukost   425:- 
Sänglinne/Handukar och städ 75:-
Bröllopsfrukost serverad av Husfru/jungfru 175:-
Frukost (ta själv i kylen) 75:-
Lokalkostnader Logen ( endast perioden början av juni - augusti.)  1500:-
2 heldagar för tex Bröllop( före-under-efter) 3000:-
Lokalkostnader Rättargården - MoDo museét
• Heldag Rättargården (hela Byggnaden över och undervåning)  1500:-
• Halvdag Rättargården (hela Byggnaden över och undervåning)  1000:-
• Heldag Museét - Salongen - Kempe salen mer än 4 tim  1200:-
• Halvdag/kväll Museét - Salongen - Kempe salen  upp till 4 tim  700:-

MoDo museum - Rättargården
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• Förtäring och Guidning
Dessa priser endast i samband med förbokade grupper med guidning:
- Kaffe, smörgås ( tekaka eller tunnbröd), liten kaka 90:- per person. ( inkl.guideavgift 25:-)
- Kaffe, smörgås ( mindre) och liten kaka  75:- per person. ( inkl.guideavgift 25:-)
- Kaffe, bulle, 2 sorters småkaka  65:- per person. ( inkl.guideavgift 25:-)
- Kaffe, bulle  55:- per person. ( inkl.guideavgift 25:-)

Kafépriser under Sommarsäsongen -12.
Kaffe/the/saft  15:-

Dricka  15:-

Saft/Lättdryck  10:-

Gokaka/Sockerkaka  15:-

Bulle  15:-

Småkaka  5:-

Smörgås (tunnbröd/) 45:-
(ost, skinka, sallad, tomat, gurka)

Glass, se prislista i kafét

Anno 1894
• För eller eftermiddagskaffe i Salongen & Rättarsalen anno 1899
förbokade grupper.
( före och efter muséets öppettider) Endast förbokade grupper.
Kaffe/the/saft med kanelbulle, sockerkaka och fyra sorters småkakor. Serveras i
Stora MoDosalen av tidstypiskt klädd personal. 90:- ( inkl guidning ) per person.

• Middag anno 1899 i Rättarsalen
( före och efter museéts öppettider) Endast förbokade grupper. max 20 personer.
Tidstypisk middag/meny serveras i Stora MoDosalen av tidstypiskt klädd personal.

För meny, priser och övrig information, se tel. första sidan.

Lunch, middagsalt. enligt förslag och
överenskommelse.
Exempel inkl.kaffe/the saft/lättdryck:
• Smörgåstårta ljus och mörk botten per/pers.
• Gryta
• Kotlettrad, sås och grönsaker
• Lax med fetostsås och potatis
Övriga förslag/menyer enligt överenskommelse.

Tillkommer kaffe och kaka, se Kafépriser.
Ovanstående via Catering från Bredbyns Gästgiveri.
Se även www.bredbyns-gastgiveri.se

Fika, information, förtäring och Sommarkafé


