Utmana kollegorna i boule och avsluta arbetsveckan med en grillkväll, bjud in kunderna för kick-off
eller kanske ett sommarmingel med vännerna?

Centralt belägen vid Odenplan ligger vår härliga takterrass med utsikt över Observatorielunden och
Vasastans takåsar. Här får ni en privat oas som värms av kvällssolens strålar med entré direkt från
Odengatan. Ni välkomnas med en fördrink och minglar sedan till tonerna av skön loungemusik.
På terrassen finns ett uterum med väggar och tak som enkelt kan öppnas och stängas, vilket ger möjlighet
att vistas utomhus i alla väder. Uterummet erbjuder 100 sittplatser med lounge- och cafémöblering.
När kvällen sedan blir svalare finns infravärme, ljuslyktor och plädar som värmer. Vi dukar upp en utsökt
grillbuffé tillagad av våra kockar med en stor variation av tillbehör och i baren serveras dryck som vin, öl,
drinkar samt alkoholfria alternativ.
Det finns även en boulebana med möjlighet för fyra banor, varför inte utmana kollegorna och se vem som
egentligen är företagets mästare?!
Önskar ni fortsätta arrangemanget efter klockan 22:00 så erbjuder vi ett barpaket, vilket innebär att kvällen
kan fortsätta inomhus i en av våra lounger.
Vi erbjuder paketpriser för sällskap mellan 50 - 150 personer.
Är ni färre än 50 personer men vill ändå mingla på takterrassen? Kontakta oss gärna för ett skräddarsytt paket!
Välkomna att kontakta oss för mer information, visning och priser.
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7A Conference & Event | Business Center - konferens@7a.se - +46 (0)8-586 107 00 - www.7a.se

Dag
Söndag - Tisdag
Onsdag - Lördag

Tid
18:00 - 22:00
18:00 - 22:00

Paketpris / person
955 SEK
995 SEK

Paketet innehåller:

Dryckespaket
Välkomstdrink, två glas vin/öl, mineral- och isvatten samt kaffe/te med chokladbit efter maten

Grillbuffé
Foccacia med rosmarin och havssalt
Gazpacho med vitlöksgrillad scampi
Tomatsallad med lime, chili och koriander
Rostad färskpotatis med ajvar, spenat och parmesan
Grillade medelhavsgrönsaker med fetaost, quinoa och ruccola
Grönsallad med caesardressing och krutonger
Flankstek kryddad med husets grillkrydda
Fransk Merguezkorv på lamm
Kycklinglårfilé med soja, chili och vitlök
Dragonmajonnäs
Piementomajonnäs
Gräddfilspannacotta med färska jordgubbar
I paketet ingår även: privat takterrass med uterum, lounge- och cafémöblering med ljuslyktor, växter, infravärme och
plädar, serveringspersonal, grillkockar, bar där vi serverar vin, öl och drinkar, obevakad garderob samt boulebana.
Önskar ni fortsätta arrangemanget efter klockan 22:00 erbjuder vi ett barpaket, vilket innebär att kvällen kan fortsätta i
en av våra lounger inomhus fram till klockan 01:00. Utöver dryckesbiljett kan ni självklart beställa mer dryck i baren.
Plats för scen, dans och underhållning finns.
Tillval
Barpaket:
från 150 kr per person
Barpaketet inkluderar: lounge med bar och bakgrundsmusik samt dryckesbiljett (1 glas vin/öl/cider/alkoholfritt).
Övrigt
Minimum 50 personer, max 150 personer vid mingel
Sittplatser för upp till 100 personer i uterummet.
Intill boulebanan finns plats för ytterligare 24 sittplatser.
Musik med trubadur och loungemusik är tillåtet fram till 22:00 på takterrassen.
Endast trappa upp till takterrassen.
Avbokningsregler
Avbokning skall ske minst 60 dagar innan bokningsdatum
Avbokning som sker 60- 30 dagar innan bokningsdatum debiteras med 50 % av bokningsvärdet
Avbokning som sker senare än 30 dagar innan bokningsdatum debiteras med 100 % av bokningsvärdet
Avbokning förtäring: Max 10 % av det bokade antalet gäster kan korrigeras upp till 7 dagar innan ankomst
Avbokning förtäring: Vid avbeställning eller korrigering av antal senare än 7 dagar innan, debiteras 100 %
Bokningsvärdet utgörs av all bokad mat, dryck, lokal och övrig utrustning för antalet bokade gäster.
Vänligen notera att 7A:s betalningsvillkor är 20 dagar netto. Med reservation för ändringar.
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