Omdömen om Sundby Gård från brudpar

”Stort tack för det proffisionella arrangemanget i samband med vårt
bröllop!”
Katarina & Petter

”Vi vill tacka så mycket för all hjälp kring vårt bröllop.
Det blev en perfekt dag som vi aldrig kommer att glömma
Vi ses igen. Många varma kramar”
Ailyn & Oscar

”En lyckans dag! Tack för ni delade den med oss...
...och tack för den fina presenten som er service och fantastiska
bemötande innebar för oss. Från första kontakt med er till slutet
på en fantastisk dag & kväll på Sundby Gård.”
Varma hälsningar Amanda och Peter

”Ett stort tack till er på Sundby Gård för att ni gjorde vår bröllopsfest
till en fantastisk upplevelse för både oss och våra gäster!”
Många varma kramar från familjen Högberg

”Ett stort tack till all personal på Sundby Gård för en perfekt
bröllopsmottagning”
Karin & Pierre

”Stort tack för att ni gjorde vår bröllopsdag till ett minne för livet,
allt var perfekt. Särskilt tack till den väldigt uppmärksamma och trevliga
personalen”
Lotta & Jonas

”Tack för att ni gjorde vår dag helt fantastisk!”
Svensson & Svensson

”Tack kära Sundby Gård för ett underbart bröllop och
för att ni fixade så fint väder!
Vi kommer aldrig att glömma denna underbara dag!”
Tove & Daniel

”Tack för det fina och proffsiga arrangemanget
på vår bröllopsdag! Dagen kunde inte ha blivit bättre!”
Sandra & Andreas

”Tack Thomas och hela Sundby Gård för suverän service och
underbar mat på vårt bröllop!”
Daniel & Lotta

”Bästa bröllopet nånsin!
Vi är över förväntan nöjda med er insats. Och alla gäster vi pratat med
säger samma sak. Bra ordnat, fantastisk & vacker mat, underbart vin,
supertrevlig personal osv! Proffsigt & personligt” Sofia & Andreas

”Ett stort tack till alla som hjälpte till och gjorde vårt bröllop
till en helt oförglömlig dag. Allt var över förväntan! ”
Elsa & Jonathan

”Tack för att ni var med och gjorde vår bröllopsdag till ett underbart
minne för livet. Vilken miljö! Vilken mat! Vilken personal!
Stort tack till Thomas som kom med många goda råd”
Teréz & Johan

”Thomas, Anna-Karin & alla som arbetade inför & under vår
bröllopsfest: Stort tack för en underbar kväll som vi kommer att
bära med oss hela livet. Ni är riktiga proffs!”
Amir & Diana

”Stort tack för att ni hjälpte till att göra vår bröllopsdag oförglömlig!
God mat & fantastisk servering!”
Linda & David

”Tack för den otroligt fina servicen. Ni hjälpte till att göra vår vigsel
och bröllopsfest ett minne för livet. Vi är verkligen jättenöjda!”
Elin & Thomas

”Ett hjärtligt tack till er som gjorde vår stora dag till en fantastisk och
minnesvärd dag”
Jimmy & Annika

”Tack för att ni var med och gjorde vår bröllopsdag så fantastisk”
Herr & fru Sundström

”Varmt tack för hjälpen med god mat och dryck på vår
bröllopsdag samt fantastisk service”
Morgan & Louise

”Tack ni underbara servitriser. Ni tänkte på allt!
Ronny & Sofia

