Gäller från okt 2018

Provningar och mataktiviteter
Vi erbjuder följande provningar för slutna sällskap:
•

Ost- och vinprovning: 550:-/person. Minimidebitering 5000:- inkl. moms

•

Öl- och ostprovning: 550:-/person. Minimidebitering 5000:- inkl. moms

•

Champagneprovning: 695:-/person. Minimidebitering 6000:- inkl. moms

•

Vinprovning: från 450:-/person. Minimidebitering 4500:- inkl. moms

•

Laga mat med kock – offereras

•

Prova vin från våra vinomater – En perfekt aktivitet innan middagen. Vi har olika aktivitetsförslag
där såsom tävlingar eller gemensamma aktiviteter. Kanske inleder ni er middag med lite
delikatesser som förrätt samtidigt som vi har en tävling/övning i att hitta smaker i vinet. Fråga oss
för förslag!

Med våra aktiviteter lovar vi er en roligare konferens! Alkoholfritt alternativ? Vi erbjuder andra
provningsalternativ såsom en ostprovning eller olivoljeprovning. Fråga oss för mer info.
Bokningsregler provning
Avbokning som sker senare än 14 dagar innan provningen debiteras 2000:- inkl. moms. Vi debiterar för det antal som
meddelats oss senast 14 dagar innan provningen.

Konferens på TOoV
Vi erbjuder konferensmöjligheter för upp till 40 personer i våra 2 konferensrum.
Styrelserummet (upp till 12 p): För, styrelsen, ledningsgruppen eller den mindre gruppen. Ett
mysigt rum med tillhörande lounge och pentry. 2795:- exkl moms.
Vindsvåningen (upp till 40 p): Vår konferens- och festvåning med högt i tak och takbjälkar.
Loungedel där vi dukar upp fika men även kan duka upp lunch åt er om ni vill arbeta
effektivt. 7995:- exkl moms.
Frukost och fika:

Pris

Frukostmacka eller förmiddagsfika med kaffe

95:-/p

Eftermiddagsfika

100:-/p

Ostbricka med frukt, kex, marmelad

135:-/p

Priser angivna exkl. moms. Med grundpriset för rummet medföljer konferensutrustning kaffe och vatten.

Affärs- och konferenslunch
Alla våra konferensgäster erbjuds vår à la cartelunch där det även finns en buffé med
vegetarisk soppa, fräscha sallader, ostar och surdegsbröd från vårt eget bageri.
Trerätters affärslunch
Vi erbjuder trerätters affärslunch för 295:-/p som kan bokas separat eller i samband med en
konferens. Minimi 6 personer. Bokar ni affärslunch erbjuder vi även möjlighet att sitta avskilt i
vårt chambre separée som tar upp till 12 personer.

Övernattning
Vi erbjuder övernattning via våra samarbetspartners och kan boka övernattning och samla
allt på en faktura åt er.
Turinge Ost & Vin AB – en gastronomisk mötesplats
Gamla Strängnäsvägen 335, Nykvarn, Tel 08-558 073 60, info@turingeostochvin.se
www.turingeostochvin.se

