


PRISLISTA SOMMAREN 2021

Kuvertpris:
50-65 personer:     485 kr
66-75 personer:     465 kr 
76-99 personer:     455 kr 
100-124 personer:  445 kr 

Fler än 124 personer        +2000 kr

Snaps/avec  40 kr/st

Tillval:
Öppet till kl. 02:00  +2150 kr
DJ   +2400 kr

Vad roligt att ni valt Bryggan Sommarklubbs 
festvåning. Vår ambition är alltid att erbjuda det ni 
önskar och att ni ska uppleva er fest precis som ni 
vill ha den. Om ni har andra önskemål än vad som 
presenteras här nedan kommer vi göra vårt yttersta 
för att detta skall gå att genomföra.

Verksamheten anpassas givetvis efter de restriktioner 
och riktlinjer som råder för att minska smittspridningen 
av Covid-19. Detta innebär att öppettider, antalet 
gäster samt vilka aktiviteter som går att genomföra 
är preliminära och kan komma att justeras närmare 
sommaren. 

I vårt paket ingår:
 ɢ Lokalhyra till kl. 01:00. 
 ɢ Trerättersmiddag med dryck. Menyn hittar på tredje 

sidan, ni väljer själva vilken förrätt, varmrätt och 
dessert som ska serveras och vi erbjuder självklart 
specialkost vid allergier.

 ɢ Restaurangpersonal: hovmästare, kockar, 
serveringspersonal, diskare, garderobiärer samt 
lokalvårdare.

 ɢ En bar med bartender som finns tillgänglig för 
er efter sittningens slut, med tillgång till ljud- och 
ljussystem. Tillgänglig fram till kl 01:00.

 ɢ Linnedukar och linneservetter.
 ɢ Kandelabrar, vitt porslin och blommor.

I paketet ingår även ett utvalt dryckeskurvet. Detta 
inkluderar en fördrink, en öl eller cider till förrätten, 
två glas vin till varmrätten och kaffe till desserten. Det 
finns även möjlighet för gästerna att köpa snaps och 
avec, där enhetspriset är 40 kr/st. Vill ni ha ett mer 
exklusivt förslag mot ett anpassat kuvertpris så bidrar 
vi gärna med vår expertis. Vid alkoholfritt alternativ 
minskas kuvertpriset med 30 kr/person.

Aleksander Malinowski
Uthyrningsansvarig

uthyrning@snerikes.se



Om det önskas 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!

Önskar ni en förlängd kväll med släpp finns det 
dessa tillval:
 ɢ DJ för 2400 kr.
 ɢ Tillstånd att hålla öppet till kl. 02:00 vilket kostar 

2150 kr.

Vid större släpp tillkommer även kostnader för vakter 
beroende på antalet gäster. 

Festsalen tar upp till 124 sittande gäster, det finns 
även möjlighet att utöka detta med 64 platser genom 
att öppna upp i det intilliggande rummet Kommitté 
som avgränsas med en skjutvägg. Detta medför en 
extra kostnad på 2000 kr utöver kuvertpriset.

 

LOKALER

TILLVAL



MENYFÖRSLAG

ÖJEBYRÖRA
Öjebyröra på smörstekt toast 

VÄSTERBOTTENPAJ
Västerbottenpaj toppad med crème fraîche, tångcaviar 

och färsk gräslök

OSTRONSKIVLING
Ostronskivling på spenatbädd

LAXFILÉ
Ugnsbakad laxfilé med örtagårdssås, smörslungad 

potatis och ugnsrostade sommarprimörer

MAJSKYCKLING
Svensk majskyckling med dragonsås, ugnsrostade 

sommarprimörer och potatispuré

ZUCCHINIɢ OCH FETAOSTBIFFAR
Zucchini- och fetaostbiffar på en bädd av morötter 
med en fräsch soltorkad tomatröra samt tryffel- och 

parmesangratinerade tomat och vit sparris
går att få vegansk

YOGHURTGRÄDDE
Yoghurtgrädde med blåbär, vit choklad och honung

PASSIONSFRUKTSPANNACOTTA
Passionfruktspannacotta med ingefärsrörda hallon 

LIMEKLADDKAKA
 Limekladdkaka med lättvispad grädde toppad med 

färska bär och torkad citrus

FÖRRÄTT

VARMRÄTT

DESSERT

FÖRRÄTT
Öjebyröra på smörstekt toast

VARMRÄTT
Ugnsbakad laxfilé med 

örtagårdssås, smörslungad 
potatis samt ugnsrostade 

sommarprimörer

DESSERT
Yoghurtgrädde med blåbär, vit 

choklad och honung

KÖKET 
REKOMMENDERAR

Max Kelbel
Köksansvarig

VEGANSKT

SULFITER

VEGETARISKT

BALJVÄXTER

SELLERI

LAKTOS

FISK

FÅGEL

GLUTEN

KRÄFTDJUR

ÄGG



Om ni önskar att hyra en mindre lokal kan vi erbjuda 
Brundisiums festvåning som maximalt rymmer 110 
sittande gäster. Kuvertpriset inkluderar mat- och 
dryckespaket, serveringspersonal, bar, linnedukar 
och linneservetter samt porslin, kandelaber och 
blommor. 

För mer information samt menyförslag, maila 
uthyrning@snerikes.se.

BRUNDISIUM

PRISLISTA BRUNDISIUM 
SOMMAREN 2021

Kuvertpris:
25-35 personer:     475 kr
36-50 personer:     445 kr 
51-70 personer:     425 kr 
71-85 personer:     405 kr 
86-110 personer:  395 kr 

Snaps/avec  40 kr/st


