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Affärslunch Privata Rum 
 
Vi erbjuder lunch på vårt Privata Rum. Här förbokar ni er lunch där ni sitter ostört mitt i 
centrala stan på Postgatan 2 (vid Kronhusbodarna)  
Vi kan ta emot sällskap från 20- 60 personer. 
 

Affärslunch 11:30-14:00 ex moms inkl moms 

3 rätters affärslunch  442:-   495:- 
2 rätters affärslunch  375:- 420:- 
 
Menyn skriver vi efter noggrant utvalda råvaror med säsongsanknytning.  
 

Mötesrum   
Önskar ni ett mötesrum innan eller efter er lunch har vi möjlighet att erbjuda detta. 
 
Mötesrum i samband med lunch 700:- /tim 875:- 

 
Heldagskonferens 8:30-16:30 
Frukostfika   95:- 106:- 
Thörnströms egenpressade äpplemust 
Surdegsbröd med fyllning 
Kaffe   

 
Affärslunch 2 rätters  375:- 420:- 
Mineralvatten 75 cl  54:-   60:- 
Kaffe   36:-   40:- 
 
Eftermiddagsfika  85:-   95:- 
Frukt och kaffegodis 
 
Hyra tillkommer efter önskad tid.  

 
Bokningsvillkor 
Vi har endast möjlighet att servera lunch och erbjuda konferens till förbokade sällskap.  
 
*Avbokning skall ske skriftligt: 
Senare 14 dagar innan bokat arrangemang utgår en 50% ersättning av bokningsvärdet* 
Senare än 7 dagar innan bokat arrangemang utgår full ersättning av bokningsvärdet* 
 
Antalet deltagare till arrangemanget kan justeras senast 48 tim innan bokningstillfälle,  
men dock inte understiga färre än 10% av gruppens totala antal. 
 
*Bokningsvärde = 600:- ex moms 
 
Vi reserverar oss för lägsta minimum antal 20 personer.  
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Privata Rum 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

Låt oss passa upp er till riktigt genomtänkta beslut! 
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