
Bröllop
på Profilrestauranger



Inget bröllop är det andra likt och tur är väl det. 
Det är Er  speciella dag det handlar om och den 
ska vara unik.

En del par vill ha bröllopsdagen storslagen och 
traditionell. En del enkel, intim och diskret och 
vissa vill ha det väldigt romantiskt. 
En sak är ändå gemensam för alla bröllop; det 
är en upplevelse man vill ska bli oförglömlig och 
som man vill minnas med glädje.
Oavsett hur Ni vill ha ert bröllop så kan vi hjälpa 
Er med det mesta. 

Profilrestauranger har alla möjligheter, att enligt 
Era önskemål, skapa en magisk bröllopsmiddag 
och fest med extra glans.
Välkommen till oss!

Alla bröllop är olika



När man ska gifta sig har man mycket att tänka 
på. Låt Profilrestauranger ta hand om middagen så 
att Ni kan luta Er tillbaka och njuta. 

Ni ska bara fokusera på varandra på Er bröllops-
dag och slippa oroa Er för maten, drycken och 
serveringen. 
Vi hjälper Er med allt från brudskålen till vick-
ningen efter middagen. Att planera dagen till-
sammans med brudparet är viktigt för oss då vår 
strävan är att Ni ska bli absolut nöjda.

Vill ni ha något speciellt till middagen, kanske en 
annorlunda upplevelse eller något annat utöver det 
vanliga? Vi diskuterar gärna lösningar med er!

Luta Er tillbaka och njut
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I olikheterna mellan våra restaurangkoncept ligger 
också styrkan i Profilrestauranger.

Varje restaurang har med sin unika miljö, kompe-
tenta personal och starka mattraditioner skapat en 
egen profil på marknaden. En stark personlighet 
som många gånger skapat ett gott renommé långt 
utanför landets gränser. 
Förutom den egna lyskraften finns det flera 
gemensamma nämnare. Restaurangerna är 
naturliga mötesplatser. 
Oavsett om man träffas vid lunch, njuter av 
årstidens temamenyer, julbord, smörgåsbord eller 
bröllop. 
Historiken, atmosfären, kunskapen och charmen 
finns i väggarna. Det är det som gör att våra 
gäster trivs och gärna återkommer år efter år.

Vi har de välrenommerade 
restaurangerna


