Preliminärt körschema Bröllop den xx
Antal gäster:
Festlokal:
Tid xx: Christin levererar maten och serveringspersonalen anländer.
Tid xx: Fotografering.
Tid 14.30: Vigsel.
Tid 15.45: Mingel med bubbel och snittar.
Tid 16.45: Gästerna bjuds till bords.
Tid 17.00: Gästerna sitter på sina platser. Förrätten står framme på borden. Vatten finns upphällt i
glasen.
Tid 17.05: Toastmastern presenterar sig och välkomnar gästerna. Introducerar Christin.
Christin presenterar menyn och berättar om lokalen samtidigt som personalen serverar
förrättsvin
Tid 17.15: Gästerna avnjuter förrätten.
Vattenflaskor/karaffer ställs ut på borden. Personalen serverar 1:a glaset, därefter sköter
gästerna påfyllning av vin och vatten själva, personalen fyller på karaffer och flaskor
kontinuerligt.
Tid 17.35: Plats för första talet.
Tid 17.45: Plats för tal.
Tid 18.10: Förrätten dukas av. Gästerna kan få pudra näsan under denna kortare paus.
Tid 18.25: Varmrättsvinet serveras.
Tid 18.35: Huvudrätten serveras alt. buffén står framdukad. Gästerna hämtar mat bordsvis.
Tid 19.05: Plats för tal. Ett flertal i följd.
(Tid 19.20: Gästerna har möjlighet att gå och hämta mer mat vid bufféservering).
Tid 19.45: Möjligen ytterligare tal.
Tid 20.00: Huvudrättstallrikarna dukas av. Annonserad bensträckare. Gästerna har få pudra näsan
under denna 15-20 min långa paus.
Tid 20.20: Dessertvin serveras.
Tid 20.30: Desserten serveras.
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Tid 20.40: Plats för tal.
Tid 21.00: Tacktal? Middagen avslutas i matsalen och gästerna ombeds ta med sig sina saker då
matsalen kommer att röjas. Toastmastern informerar om att brudparet om ca 10 min kommer skära
tårtan och att gästerna kommer kunna ta kaffe och tårta och mingla runt innan dansen börjar lite
senare.
Tid 21.20: Brudparet skär tårtan. Gästerna tar för sig av tårta och kaffe. Minglar
Tid: ca 22.00 Baren öppnar.
Tid: ca 22.10: Brudvals.
Tid : ca 22.15: Dansen drar igång
Tid 24.30: Vickning.
Tid 02.00: Dansen slut. Alla gästerna går hem.
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