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Operakällaren Arena Team erbjuder företag och privatpersoner möjligheten att beställa färdiglagad kulinarisk mat, lagad med 

förstklassiga råvaror och största omsorg till alla olika event. Vi erbjuder er många olika slags menyer, allting beroende på vilken 

slags tillställning du ska ha. Vi försöker att inte ha färdiga menyer utan istället tillsammans med er skräddarsyr vi menyn som 

passar just för det specifika eventet.  

  

Vi har kapaciteten och kunskapen att hantera allt från stora galor till mindre event, hemma-hos-middagar och företagsbjudningar. 

Vi bistår med det som behövs och kommer gärna med kreativa idéer för inramningen av eventet om så önskas. Vi har allt från 

matleverans, ledning -och serveringspersonal, sommelierkunskaper, material och dekor samt olika typer av porslin som ger grund 

till ett lyckat event.  

 

PRISINDIKATION 

MAT 

Trerättersmenyer    fr. 495 kr 

Buffé     fr. 485 kr 

Mingeltallrik     fr. 315 kr 

Canapéer     fr. 185 kr 

Lunch     fr. 305 kr 

Frukost     fr. 195 kr 

 

DRYCK 

Separat prislista 

Vår sommelier hjälper er gärna att anpassa viner till er 

meny 

 

 

PERSONAL 

Serveringspersonal  à 350 kr/timme 

1 hov/arbetsledare   à 550 kr/timme 

Kock på plats    à 450 kr/timme 

Städ     à 475 kr/timme 

 

HYRGODS 

Dukar    fr. 65 kr/duk 

Porslin    fr. 19 kr/kuvert 

 

Möblering; pris enligt beställning/behov 

LEVERANS  

Leveranskostnader    fr. 1250 kr  

Allt beroende på storlek och medhavd gods. 

 

 

 

Samtliga ovanstående priser är exkl. moms, 12% på mat, transport och personal, endast personal eller beställning av 

alkoholhaltiga drycker 25 % 

 

DATUM & TIDER 

Vi kan oftast leverera event 7 dagar i veckan och alla tider på dygnet, allt i mån om bra framförhållning från er sida. Beroende på 

typ av bjudning behöver vi tid på lokal för förberedning och dukning samt tid för efterarbete. Dessa timmar betalas av kund.  

  

BOKNINGSVILKOR 

Vi önskar bokning 30 dagar i förväg för bästa service. Självklart tar vi emot förfrågningar med kortare varsel och försöker tillgodose 

er med service på bästa möjliga sätt. 

 

Vid bokning av eventet debiteras 50–100 % av den beräknade kostnaden i förväg (enligt överenskommelse). Förskottsbetalningen 

ska vara oss tillhanda senast den 7 dagar innan eventets start. Övriga kostnader mot faktura 15 dagar netto. 

 

Avbokning av ert event måste ske minst 30 dagar före utförandets datum för att undgå debitering. Sker avbokningen efter detta 

debiteras 50 % av den beräknande summan. Sker avbokningen 14 dagar eller senare debiteras 100% av den beräknade 

kostnaden. 

 

Förövrigt hänvisar vi till Visitas allmänna villkor.
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