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Festlokalen Kolskjulet
Kastellholmen

Middag och fest på Kolskjulet
Festlokalen Kolskjulet är en genuin lokal med skärgårdskänsla mitt i stan. Med en
panoramavy över Stockholms inlopp är utsikten svårslagen. Kolskjulet ligger på
Kastellholmen med promenadavstånd till centrala Stockholm och möjligheter
finns att förtöja båten precis utanför ingången! Det är en festlokal med personlig
karaktär som lämpar sig för såväl privata event som företagsevent. Här följer ett
första förslag på hur ett arrangemang kan se ut.
Gästerna är inbjudna till Kolskjulet från
klockan 19.00. Väl inne i lokalen hänger
de av sig i den obemannade garderoben
för
att
därefter
bli
serverade
välkomstdrink, förslagsvis mousserande
vin ur höga glas. Om vädret tillåter kan
drink intas ute på gårdsplanen under
jätteparasoller med utsikt över Saltsjön.
Ca klockan 19.15 bjuds gästerna till
bords. Middagsborden är dukade med
vita linne dukar och dekorerade med
smidesstakar och värmeljus i lyktor. Vi
kan självklart även ordna med passande
blomsterarrangemang för att skapa rätt
känsla efter era önskemål. Isvatten är

upphällt vid varje kuvert då gästerna
slår sig ned. När alla intagit sina platser
serverar vår personal det första glaset
vin och därefter fortlöper middagen.
Efter att maten är avnjuten bryter ni
taffeln, baren öppnar med ert
alkoholhaltiga sortiment och dansen
drar igång till er valda musik, som vi
givetvis kan vara behjälpliga med att
boka. Klockan 01.00, med möjlighet till
förlängning till 02.00, stänger baren och
musiken tystnar medan gästerna
minglar hemåt efter en minnesvärd kväll
på Kolskjulet.
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Hur många ska vi bjuda?
Lokalen Kolskjulet passar bra för alla typer av fester och tillfällen, sittande tillställning
med upp till 110 gäster eller enbart mingel upp till 150 gäster.
Vilken typ av fest vill vi ha?
Lokalen lämpar sig för många olika typer av tillställningar; fester, middagar,
konferenser, bröllop, barndop och mycket mer! Oavsett tema för kvällen kan Kolskjulet
anpassas efter era önskemål.
Vad gör Annorlunda Catering?
Kolskjulet hyrs alltid ut tillsammans med vår mat samt personal men ni är välkomna att
ta med er egen alkoholhaltiga dryck. Vi anpassar självklart alltid samtliga tillställningar
efter kundens önskemål och vi bokar gärna in en visning av lokalen. Utöver detta kan vi
även ordna annat möblemang än de befintliga (runda bord, ballroom chairs,
loungemöblemang etc.) underhållning, DJ, dekorationer, teknik och allt som hör
tillställningen till.

Prisexempel inkl. moms
Kuvertpris från
Buffé
Trerättersmeny

Lokalhyra
760,- 1-40 gäster
930,- 41-70 gäster
71-100 gäster
101-130 gäster
Förlängning till 02.00

11000,13000,15000,17000.3000,-

Prisexemplet är baserat på 50 personer och uppåt, per gäst inkluderar en
trerättersmeny eller buffé, porslin, linne, bordsdekor, personal samt hantering av er
dryck. Självklart kan priserna komma att justeras både upp eller ner beroende på det
upplägg ni väljer för just er tillställning.
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Men, vad ska vi dricka?
I ovanstående prisexempel är hanteringskostnaden av er egen dryck inräknad. Det
innebär att ni själva köper den alkohol ni önskar servera under kvällen, självklart
hjälper vi till med förslag av dryck samt mängd för inköp. Några dagar innan ert event
lämnar ni drycken till oss på Jungfrugatan 19 där vi kyler och sedan transporterar till
lokalen. Vi tar självklart hand om tomglas efter ert event och överbliven dryck kan ni
hämta hos oss första vardagen efter eventet!
Ett annat alternativ är att vi köper in all dryck och sedan säljer till er efter separat
prislista.

Detta är ett av många upplägg och vi skräddarsyr alltid efter Era önskemål av tider,
menyer och dekor m.m.! Kontakta oss för mer information och visning av Kolskjulet.
Med vänliga hälsningar,
Maria Nyvell Söderberg
Annorlunda Event & Catering
maria@annorlunda.se
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