Refererar till Ert intresse angående ett jularrangemang på Aquaria och har härmed nöjet att få föreslå följande.
Gästerna är inbjudna tidigast till kl 18.00 och använder huvudentrén till Aquaria.
I hyran ingår 1 timme i vattenmuseet där gästerna kan serveras en fördrink vid hajtanken eller på laxtrappan
beroende på vädret. (ni har tillgång till laxtrappan hela kvällen)
Där serveras sedan förslagsvis glögg.
Glöggtillbehör
Pepparkakor med grönmögelost samt , russin & mandel
I cafédelen som ligger i direkt anslutning till vattnet har vi sedan dukat upp ett antal bord med plats för alla
gästerna. Borden är dukade med vita linnedukar, vackra vinglas, bestick, servetter och mängder med levande ljus
finns i hela lokalen.
Där serveras sedan förslagsvis följande från ett vacker uppdukat julbord.
Aquaria julbord
Inlagd sill med dill
Senaps sill
Stekt inlagd sill
Sillsallad
Kokt potatis
Ägghalvor med kaviargrädde
Fänkålsgravad lax med hovmästarsås
Köttbullar med kryddpeppar & senap
Prinskorvar
Janssons Frestelse
Griljerad julskinka med äppelchutney
Senap
Julcheddar
Hembakat vörtbröd, mjukt bröd, knäcke & smör
Pepparkakor, julgodis, julknäck samt mandariner
Kaffe & te
Extra utöver ovan
Revbenspjäll med äpplemos

35,-/p

Chokladmousse på Valronachoklad smaksatt med päronkonjak

75,-/p
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P R I S L I S T A för 50-150p (max 150p sittande)

*
*
*

Hyra Aquaria 18-01 inkl. städning
Hyra 01-02
Hyra 02-03

*

Julbord enl. ovan /p

450,-*

Serveringsavgift/p

200,-*

*

13 000,2 000,3 500,-

Bord och stol, vita linnedukar, glas, bestick, tallrikar,
pappersservetter i valfri standard färg, värmeljus,
serverings personal.

Extra om man vill
Glöggtillbehör enl. ovan /p
DJ med ljud och ljus inkl. 1st trådlös mikrofon
Ljud och ljus för dator/ Ipod / egen DJ inkl. 1st trådlös mikrofon
Dataprojektor med projektorduk
Guidad visning av Aquaria(1st/30p)/h
Vacker juldekor
Groggvirke, is, barsnacks/p
Vickning t.ex. kokt korv med tillbehör/p

65,-*
7 500,4 500,2 500,1 500,1 500,40,- *
15,- *

Ett trevligt sätt att komma till oss kan vara med båt till Aquarias egen brygga, kontakta oss
för ytligare information.
Ni har möjlighet att ta med egen dryck.
Vi har möjlighet att vara behjälpliga med upphämtning på systembolaget samt kylning av
Er dryck mot en avgift på:
1-50p
2 500,51-100p
5 000,101 – 200p
7 500,Moms 12% tillkommer på samtliga priser markerade med *.
På övriga priser tillkommer 25% moms.
Betalning ska ske senast 30 dagar räknat från fakturadatum.
Ändringar kan göras dock senast 10 arbetsdagar innan.
Med vänliga hälsningar

Patric Johansson | Aquaria affairs / Festbolaget AB
:: (+46) 708 19 09 99 cell
:: info@festbolaget.se
:: Box 49112 | 100 28 | Stockholm Sweden
www.festbolaget.se

Utsikten från Aquaria
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