Festlokal CLUSTRET Gamla Stan

www.clustret.se

Festpaket med julbord på CLUSTRET Gamla Stan

CLUSTRET Gamla Stan är en exklusiv etagevåning med trägolv och fyra meter i takhöjd.
Våningen ligger på den centrala adressen Skeppsbron 44 i Stockholm med utsikt över Gamla
Stans takåsar, Djurgården, Stockholms inlopp och Söders höjder. Den öppna planlösningen på
övervåningen gör det möjligt att duka och arrangera efter eget behov medan undervåningen är
uppdelad i flera olika rum som skapta för att mingla och umgås. Lokalen passar för sällskap
från 40 till 140 sittande gäster alternativt 150 gäster i mingel. Våningen lämpar sig väl till
företagsfester, bröllop och disputationsmiddagar. I denna lokal står CLUSTRET för maten
och drycken, se dryckespaket nedan.
I paketet ingår:
Lokalhyra, bord och stol för upp till 120 gäster, julbord (se bifogad meny), personal, städ och
hyrgods (porslin, linne).

Tillkommer:
Transport av mat och hyrgods.
Tid för arrangemang kl.18.30–01.00.
Tillgång till lokalen från kl. 16.30
Beräknad middagssittning mellan kl. 19.15–22.45.

Kuvertpris
55 personer
75 personer
95 personer
115 personer

Dryckespaket
1 fördrink och 2 glas vin
144kr/pers. (ord.174kr)

Alla priser är exkl. moms
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1102 kr
937 kr
854 kr
790 kr

Tomtenissens julbord
Fisk & skaldjur
Westers inlagda julsill med sillgrönt
Grov senapssill med finhackad dill
Grön krämig ört- & havtornssill
Gravad fjordlax med dill
Ägg med räkor & dill
Ägghalva med varmrökt laxöring & gräslök

Kött
Griljerad ekologisk gårdsskinka
Varmrökt renstek från Hammerdal i Jämtland
Enrisrökt Gustafskorv från Backa
Bakad leverpastej

Småvarmt
Westers hemlagade ekologiska köttbullar
Ekologisk prinskorv – Rödkål
Janssons frestelse
Dillkokt potatis

Tillbehör
Rödbetssallad med äpple, pepparrot & purjolök
Senap - Hovmästarsås – Pepparrotsgrädde
Inlagd smörgåsgurka - Inlagda rödbetor
Edamerost – Vörtbröd – Julknäcke - Vispat smör

Sötsaker
Pepparkakor – Ischoklad – Julknäck - Mintkyssar
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Möjliga tillägg till din fest
Alla priser är exkl. moms
Kaffe/te inkl. socker och mjölk
DJ inkl ljus- och ljudanläggning
Ljudanläggning för tal och musik
Trådlös mick
Bar kit (fråga för spec.)
Is inkl. frakt och hantering
Färdiga dekorpaket
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16kr/person
8000kr
1500kr
600kr
350kr
100kr/10kg
maila för offert

