
 
 

MENY FÖRBESTÄLLNING 

 

KONFERENS & MÖTEN 

 
 

PAKET 
 

I heldagspaketen serveras alltid för- och 
eftermiddagsfika i er loge) 

Heldagspaket med lunch i Loge 

Förmiddag - kaffe/te med smörgås samt frukt 
Lunch: dagens rätt, sallad, smör, bröd, bordsvatten 

stilla/kolsyrat, kaffe/te och dagens söta 
Eftermiddag - kaffe/te med dagens bakverk samt frukt 

465 kr  

*** 

Halvdagspaket med lunch i Loge 

Lunch: dagens rätt, sallad, smör, bröd, bordsvatten 
stilla/kolsyrat, kaffe/te och dagens söta 

Förmiddag - kaffe/te med smörgås samt frukt -  

ELLER 

 Eftermiddag - kaffe/te med dagens bakverk samt frukt 

380 kr 
 

*** 

Heldagspaket med lunch i Bistro 1847    425 kr 

Förmiddag - kaffe/te med smörgås samt frukt 
Lunch: dagens rätt, sallad, smör, bröd, bordsvatten 

stilla/kolsyrat, valfritt kaffe/te och dagens söta 
Eftermiddag - kaffe/te med dagens bakverk samt frukt 

425 kr 
 

*** 

Halvdagspaket med lunch i Bistro 1847 

Lunch: dagens rätt, sallad, smör, bröd, bordsvatten 
stilla/kolsyrat, valfritt kaffe/te och dagens söta 

Förmiddag - kaffe/te med smörgås samt frukt - ELLER  

- Eftermiddag - kaffe/te med dagens bakverk samt frukt 

340 kr 
 

TILLÄGG 

 
Fika Loge 

Kaffe/Te 
Smörgås (innan kl 10.00) annars serveras dagens 

bakverk 
frukt och bordsvatten 

95 kr  

(Kan serveras som både för- och eftermiddagsfika) 

 

+ Tillval:  
Fika med guldkant  

(minimum 10personer) 

Smörgås byts ut mot tre sorters bröd samt hårt bröd. 
Blandade tillbehör och smörgåspålägg 

Smoothie samt dagens lilla söta 
 (innan kl 10.00)  

 Annars serveras Energiboost 
samt Dagens lilla söta 

+70 kr  
 

*** 

LUNCH  
Serveras mellan 11:00-14:00 

Konferens lunch i Bistro 1847 

Lunch: dagens rätt, sallad smör, bröd, bordsvatten 
stilla/kolsyrat, valfritt kaffe/te och dagens söta 

 245 kr 
 

*** 

Konferens lunch i Loge 

Lunch: dagens rätt, sallad smör, bröd, bordsvatten 
stilla/kolsyrat, kaffe/te och dagens små söta 

 285 kr 
 

Samtliga förbeställnings priser är exklusive moms! Priserna gäller våren 2020 

AFTER WORK 
 

Önskas alkoholhaltiga drycker eller annan dryck vänligen fråga oss gärna efter priser och utbud 

 
Charkbricka Huset egna urval av olika charkuterier med tillbehör   185 kr 

Canapéer 4st olika sorter   185 kr 

Snackspaketet 3 sorter av husets egna snacks   80 kr 

 



 
 

MENY ROOMSERVICE 

 

 

Beställning av mat & dryck görs via din serveringspersonal eller via telefonen i din loge (#kitchen).  
 

All mat och dryck från Roomservicemenyn serveras i mån om tid! 

KONFERENS & MÖTEN 

  

LUNCH  

 
(serveras mellan 11:00 – 14:00) 

Fråga din serveringspersonal om dagens 
rätt/sallad! 

Dagens konferenslunch i loge 325 kr 

Lunch: dagens rätt, sallad smör, bröd, bordsvatten 
stilla/kolsyrat, kaffe/te och dagens söta 

 

Konferens lunch i Bistro 1847 275 kr 

Lunch: dagens rätt, sallad smör, bröd, bordsvatten 
stilla/kolsyrat, valfritt kaffe/te och dagens söta 

Kan beställas i mån om plats! 

  

Dagens sallad i loge 265 kr 

Lunch: dagens sallad, sallad smör, bröd, 
bordsvatten stilla/kolsyrat, kaffe/te och dagens 

söta 

 

FRUKOST/FIKA 

 

Dagens smörgås 75 kr 

Dagens bakverk 45 kr 

Dagens söta 45 kr  

Frukt, styck 18 kr 

SNACKS 

Godispåse 30 kr 

Chips 30 kr 

OLW 40gr 

Chokladkaka, Marabou 100gr 30 kr 

Marabou 100gr 

DRYCK 

Kaffe/te, kopp 28 kr 

Kaffetermos, 2liter 265 kr 
(ca 12 koppar) 

Läsk, Ramlösa, 33cl 32 kr 

 

Alkoholhaltigadrycker fråga din 
serveringspersonal 

 

Vid allergi/matavvikelser fråga 
serveringspersonalen! 

Med reservation för eventuella ändringar i 
menyn inför enskilda evenemangsdagar 


