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Våra kuvert 
I våra kuvert ingår 
• Lokalhyra till 01.00.
• Trerättersmiddag med dryck.
• Personal: kockar, servingspersonal, garderobiär,       

diskare och lokalvårdare.
• En bar med egen bartender som är tillgänglig för er 

efter sittningens slut samt i pauser. 
• Linnedukar och linneservetter.
• Porslin, kandelabrar och blommor.

Prislista hösten 2021

Kuvertpris 
50-65 personer:                 
66-75 personer: 
76-99 personer: 
100-124 personer: 

125+ personer: 

Snaps/Avec: 

Öppet till 02.00: 
DJ: 

I paketet ingår ett utvalt dryckespaket. Detta inkluderar fördrink, en öl eller cider till förrätten, två glas 
vin till huvudrätten samt kaffe till desserten. Det finns möjlighet för gästerna att köpa snaps och avec, där 
enhetspriset är 40 kr styck. 

Om ni vill ha andra drucker mot ett anpassat kuvertpris så är vi öppna för förslag. Vid alkoholfritt alterna-
tiv minskar kuvertpriset med 30 kr per person. 

Vi erbjuder vegetariska och lakto-ovo vegetariska alternativt samt specialkost vid allergier. 

Om det önskar finns det tillgång till mikrofoner, scen och projektor med duk under sittningen. Vi ser alltid 
till att arrangera sittningen till bästa förmåga efter era önskemål. Prata med oss så går det mesta att lösa!

Vi kan även erbjuda ett släpp efter sittningen med ett till två dansgolv och barer på båda dansgolven!

Våra lokaler
Vår festsal tar upp till 124 sittande gäster. Vid större sällskap finns möjlighet att utöka detta med 64 ålatser 
genom att öppna vårt intilliggande rum Kommitté som avgränsas med en skjutvägg. Detta medför en extra 
avgift på 2000 kr utöver kuvertpriset. 

Tillval 
Utöver det som ingår i paketet finns dessa tillval till släppet:
DJ för 2400 kr
Tillstånd att hålla öppet till 02.00 för 2150 kr. 

Det går även bra att hyra DJ-utrustning om så önskas. Annars kan ni
själva få spela musik från telefon eller dator som är uppkopplade till 
våra högtalare!

 

505 kr
485 kr
475 kr
465 kr

+2000 kr

40 kr/st

+2150 kr
+2400 kr


