Prislista slutna sällskap
Gäller från maj 2019

Ost- och dryckesprovningar, aktiviteter
Samla kollegorna eller kompisgänget för en kul kväll hos oss!
Provningar
Under våra vinprovningar provar vi normalt 4-6 viner på ett tema. Våra sommelierer leder er genom
provningen och berättar om ostarnas och vinernas ursprung och historia samtidigt som vi lär oss lite
grunder i provningsteknik. Några provningar vi brukar arrangera:
Ostprovning med öl eller vin:

450:-/person exkl. moms, minimidebitering 4000:- exkl. moms

Vinprovning:

från 400:-/person, minimidebitering 4000:- exkl. moms

Champagneprovning:

550:-/person, minimidebitering 5500:- exkl. moms

Prova vin i våra vinomater:

provning på egen hand innan en middag

Provningarna tar normalt mellan 60-75 minuter.
Kockarnas kamp
Ni delas in i olika lag och under ledning av våra kockar och sommelierer får ni tävla i olika utmaningar.
Exempel kan vara att blindprova viner, stycka kött och namnbestämma olika råvaror. Lämpligt för 8-12
personer. Kvällen avslutas med en middag tillagad av våra kockar.
Pris 850 kr per person, minimdebitering 6000:- exkl. moms. Middag enligt ordinarie priser.

Matlagningskurs
För sällskap upp till 12 personer kan vi erbjuda matlagningskurser eller aktiviteter med våra kockar. Hör
av er för mer info och förslag på upplägg för ert sällskap.
5-kamp
Vi arrangerar en klurig 5-kamp som sätter hjärnan på prov. Lämplig för små och stora sällskap.
Tidsåtgång och antal ingående moment kan anpassas till ert sällskap. Hör av er för mer info och förslag
på upplägg för ert sällskap.
Bokningsregler aktiviteter och provningar
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.

Middag eller mingel
Chef’s choice
För att ert sällskap skall få den bästa upplevelsen hos oss erbjuder vi vår Chef’s Choice meny. När ni
kommit till bords börjar vi med att servera några snacks följt av kökets val av 3 rätter och avslutningsvis
något sött. Vi erbjuder även vinpaket för att höja smakupplevelsen ännu mer.
Pris 575:-/p exklusive dryck. Minimi 15 gäster.

Plock/mingelbuffé
Mingel med ost, chark, snittar och kanapéer som passar både för stående eller sittande mingel.
Pris 249:-/p exklusive dryck. Minimi 30 gäster. Pågår 3 timmar om inget annat överenskommits.

After work med tema - Burgers & beer eller Räkor & chablis
Passar utmärkt när ni vill ha en trevlig och uppsluppen kväll med kollegorna. Vi börjar med lite snacks,
ost och chark samtidigt som ni minglar runt på vår altan eller restaurang. Därefter har vi en lättsam
matservering, hamburgarna kan med fördel ätas på stående fot.
Pris 249:-/p exklusive dryck. Minimi 30 gäster. Pågår 3 timmar om inget annat överenskommits.
Bokningsregler middag
Avbokning som sker senare än 10 dagar innan tillfället debiteras 3500:- inkl. moms.
Vi debiterar för det antal som meddelats oss senast 10 dagar innan tillfället.
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