Välkomna på julfest till
Skyddsrummet fest & eventlokal
Skyddsrummet är beläget i en del av ett gammalt bryggeri vid vackra Söder
Mälarstrand i centrala Stockholm.
Det är en rå men toppmodern lokal för fest och event med en helt unik atmosfär.
Lokalen ligger delvis insprängd i berggrunden med naturligt regnvatten
sipprande nedför bergväggarna och vacker utsikt mot Stadshuset
och Riddarfjärden.

mellan 30-600 gäster.

Skyddsrummet fest & Eventlokal
Lokalhyra, 15.00-01.00
Inklusive ljud/ljus-paket

TILLVAL
Extra timme innan 15.00
Extra timme efter 01.00
Ingår i lokalpriset
Lokalvärd under hela hyrtiden.
Möblemang
Garderob (ej brickor)

Prisexempel
Tomtenissens julbord
Kaffe
Porslin och serveringsutrustning
Bord + linne och dekor
Personal
100 personer Pris: 895 kr/person
150 personer Pris: 785 kr/person
200 personer Pris: 720 kr/person
Tillkommer:
Transporter
Städ
Sophantering
Alla priser exklusive moms.

30 000 kr

1 000 kr/tim
2 500 kr/tim

Menyförslag
(Med catering från Westers)

Tomtemors tallrik
Westers inlagda julsill med sillgrönt
Westers senapssill med dillvippa
Gravad fjordlax med hovmästarsås
Ägghalva med räkor & dill
Ägghalva med Skagen på kräftor & västerbottenost
Griljerad ekologisk gårdsskinka med honungssenap
Rödbetssallad med äpple
Vörtbröd & vispat smör
Kokt potatis, ekologisk prinskorv & Westers hemlagade ekologiska köttbullar, serveras varmt vid sidan
om
Pris: 195 kr/person

Tomtenissens julbord ingår i prisexemplet
Fisk & skaldjur
Westers inlagda julsill med sillgrönt
Senapssill med finhackad dill
Julens sill med smak av citronvodka & havtorn
Gravad fjordlax med dill
Ägg med räkor & dill
Ägghalva med Skagen på kräftor & västerbottenost
Kött
Griljerad ekologisk gårdsskinka - Varmrökt renstek från Hammardal i Jämtland
Pressylta - Bakad leverpastej
Småvarmt
Westers hemlagade ekologiska köttbullar
Ekologisk prinskorv - Rödkål
Janssons frestelse
Dillkokt potatis
Tillbehör
Rödbetssallad med äpple & purjolök
Slottssenap - Hovmästarsås - Pepparrotsgrädde
Inlagd smörgåsgurka - Inlagda rödbetor
Edamerost – Vörtbröd – Julknäcke - Vispat smör
Sötsaker
Pepparkakor – Ischoklad - Julmandariner
Pris: 295 kr/person

Tomtemors julbord
Fisk, skaldjur & grönt
Westers inlagda julsill med sillgrönt
Senapssill med finhackad dill
Julens sill med smak av citronvodka & havtorn
Gravad fjordlax med dill
Ägghalva med Skagen på kräftor & västerbottenost
Ägg med räkor & dill
Rödbetssallad med äpple & pepparrot
Rödkålssallad med pumpakärnor, pomerans, rostad mandel & fikon
Kött
Griljerad ekologisk gårdsskinka - Bakad leverpastej
Varmrökt renstek från Hammardal i Jämtland
Lantpaté - Pressylta
Småvarmt
Westers hemlagade ekologiska köttbullar
Ekologisk prinskorv - Janssons frestelse
Honungsglaserade revbensspjäll
Rödkål - Dillkokt potatis
Tillbehör
Slottssenap – Honungssenap – Hovmästarsås
Pepparrotsgrädde – Äppelmos - Inlagd gurka
Konjakslingon - Edamerost - Lagrad cheddarost
Hembakat Vörtbröd - Julknäcke - Vispat smör
Sötsaker
Mousse på Vahlronachoklad & hjortron, serveras i våffelskål
Ris a’ la Malta - Pepparkakor
Ischoklad - Julknäck
Pris: 365 kr/person

Dryck
Ni kan ta med egen alkoholhaltig dryck om ni önskar det.
Kaffe ingår i prisexemplet
Förslag på dryckespaket ingår ej i prisexemplet
Varm eller kall röd glögg med russin och mandlar*
2 glas Husets vin/öl
Pris: 105 kr/person
Utskänkningstillstånd Tillkommer om ni väljer dryckespaketet
Vi söker ett tillfälligt serveringstillstånd hos Tillståndsenheten och säljer all dryck.
Pris: från 1 300 kr

Porslin
Förrättstallrik
Kniv och gaffel
Varmrättstallrik
Kniv och gaffel
Desserttallrik
Glögglas + sked
Rödvinsglas
Ölglas
Selterglas
Kaffekopp + sked
Pappersservett
2 x barglas
Komplett serveringsutrustning

Möbler, linne och dekor
Vi möblerar med lokalens befintliga stolar och bord. Vi dukar borden med vita linnedukar, ljuslyktor och
snittblommor i överrenskommen färg
Vi använder lokalens 10 ståbord som dukas upp med ljuslyktor och snittblommor.
Buffédekor
Traditionell: Vi ställer upp en bufféstation som vi dekorerar med vita linnedukar, vit bordskappa,
ljuslyktor, en blomsteruppsättning med julblommor, ljusslingor, traditionell juldekor samt menyskyltar.
Modern: Vi ställer upp en bufféstation som vi dekorerar med vita linnedukar, vit bordskappa,
stämningsskapande nysilverkandelabrar, röda löpare och julkulor i cylindervaser, en uppsättning av
färska säsongsanpassade blommor, ljusslingor och menyskyltar.

Personal
Vi har arbetsledare, servis, kockar och bartenders på plats under er kväll och ser till att ni får en service av
absolut högsta kvalitet

Prisexemplet är beräknat på att arrangemanget håller på mellan 18.00 och 01.00 och att vår personal
är på plats mellan 15.00 och 02.00 med varierande personalstyrka*
Personalen jobbar i ljusblå skjorta, svarta byxor och förkläde

Övrigt
Transport mat: Tillkommer
Transport dekor mm: Tillkommer
Transport porslin och möbler: Tillkommer
Städning: Tillkommer
Sophantering: Tillkommer

TILLVAL
Entrédekor
Granris
Stormlyktor
Gjutjärnskorgar
Granar
Pris: Fråga efter offert
Bordsdekor, blommor: 100 kr, 125 kr, 150 kr, 200 kr
Ljusstake, mässing eller silver inklusive ljus: 16 kr/styck
Kandelaber 3-armad inklusive ljus: 57 kr/styck
Ljuslykta, bord inklusive värmeljus: 10 kr/styck
Is –10 kg kylväska
Pris: 100 kr/väska
Discjockey
Pris: Från 4 500 kr
Alla priser exklusive moms!

