
GLÄDJE - EVENTLOKAL & MÖTESPLATS 

GLÄDJES FÖRETAGSPAKET 
Vi erbjuder ett brett utbud av eventlokal och mötesplats för alla typer av evenemang, från mindre 
möten och workshops till större konferenser och kick-offs. egentligen det mesta du kan tänka 
dig som kräver en bra eventlokal. Våra moderna lokaler är utrustade med all teknik för att 
säkerställa en lyckad företags dag. Vi erbjuder också en mängd olika mat- och dryckesalternativ 
för att göra din konferens till en minnesvärd upplevelse för alla deltagare. 
 
Vi strävar efter att vara flexibla och anpassa våra erbjudanden efter företagens specifika behov, 
och vårt erfarna team hjälper dig att planera och genomföra en konferens som uppfyller dina 
krav. Längst ner på sidan ser ni våra förslag på paket.  

Tveka inte att kontakta oss för att diskutera hur vi kan hjälpa just ert företag att arrangera en 
lyckad dags hos oss! 
 
Här kan du ha en heldag, börja, pausa eller avsluta. 
 
 
VÅRA PAKET FÖRSLAG!


Med våra konferens/företags paket får du mötesrum, mat och eventuell övernattning till ett fast 
pris per deltagare. Du kan också höra av dig till oss för en skräddarsydd lösning, där vi 
tillsammans sätter ihop en unik vistelse för ert event.


Alla våra priser är exklusive moms. 


 av 1 8



HALVDAG / FR 279:- 

Tid: tillgång till lokalen 08:00-12:00 alt 12:00-17:00


*Börjar/avsluta dagen med nybakade frallor, smoothie & bryggkaffe


*Avsluta/börja dagen med lunch välj någon av dessa alternativ. Går självklart att få vegetariska 
alternativ.


Alt 1 - Köttbullar med potatismos, rårörda lingon och gräddsås


Alt 2 - Spagetti bolognese på högrev med riven parmesan och persilja 
 
Alt 3 - Caesarsallad med vitlöks krutonger, smörstekt kyckling och parmesankräm 
 
Alt 4 - Flankstek 58’ med chilichurri, friterad potatis och tomat och löksallad


I detta pris ingår även tillgång till mikrofon, projektor med duk, block och penna. Vårt 
energiboost bord står framme hela dagen också där kaffe, bordsvatten och lite sötsaker finns 
tillgänglig under hela dagen. 
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HELDAG / FR 395:- 

Tid: tillgång till lokalen 08:00-17:00


*Börja dagen med nybakade frukostfrallor, smoothie & bryggkaffe


*Lunch välj någon av dessa alternativ. Går självklart att få vegetariska alternativ.


Alt 1 - Köttbullar med potatismos, rårörda lingon och gräddsås.


Alt 2 - Spagetti bolognese på högrev med riven parmesan och persilja


Alt 3 - Caesarsallad med vitlöks krutonger, smörstekt kyckling och parmesankräm


Alt 4 - Flankstek 58’ med chilichurri, friterad potatis och tomat och löksallad


*Eftermiddagsfika med kaffe & bakad kaka 


I detta pris ingår även tillgång till mikrofon, projektor med duk, block och penna. Vårt 
energiboost bord står framme hela dagen också där kaffe, bordsvatten och lite sötsaker finns 
tillgänglig under hela dagen.
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HELDAG + KVÄLL / FR 395:- + 2 ALT 3 RÄTTERS 480:-/540:-  
(BUFFE ALTERNATIV FINNS) 

Tid: tillgång till lokalen 08:00-21:00


*Börja dagen med nybakade frukostfralla, smoothie & bryggkaffe


*Lunch välj någon av dessa alternativ. Går självklart att få vegetariska alternativ.


Alt 1 - Köttbullar med potatismos, rårörda lingon och gräddsås


Alt 2 - Spagetti bolognese på högrev med riven parmesan och persilja


Alt 3 - Caesarsallad med vitlöks krutonger, smörstekt kyckling och parmesankräm 
 
Alt 4 - Flankstek 58’ med chilichurri, friterad potatis och tomat och löksallad


*Eftermiddagsfika med kaffe & bakad kaka 


*Avsluta kvällen med vårt två/trerätters middagspaket (även här går det att välja vår premium 
buffe) 


Förrätt  
 
Alt 1 - Råbiff med syrad lök, chilimajonäs, friterad potatis, parmesan och krasse 
 
Alt 2 - Gulbetstartar med kaprismajonäs, picklad lök, parmesan och rostad grönkål


Alt 3 - Laxtartar med mango, vårlök, soja, koriander och rostad kavring

 
 
Varmrätt 
 
Alt 1 - Helstekt oxfilé med rostad potatis, rödvinsås och tomat och löksallad. 
 
Alt 2 - Helbakad rotselleri med buerre blanc, rostad pumpa, stekt svamp och rostad kavring


Alt 3 - Fiskgryta med saffran, fänkål, aioli och smörslungad potatis

 

 
Dessert 
 
Alt 1 - Créme brulée med sorbet


I detta pris ingår även tillgång till mikrofon, projektor med duk, block och penna. Vårt 
energiboost bord står framme hela dagen också där kaffe, bordsvatten och lite sötsaker finns 
tillgänglig under hela dagen.
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Våra härliga buffe alternativ med säsongens favoriter och massa gotte för både vegetarianer eller 
köttälskare. 

 
Buffe alt 1 
 
Italiensk buffé

Foccacia

Kallskuret

Grillad kyckling 

Vitlöksbröd 

Tzatziki

Basilikakräm

Tomatsallad

Pastapesto 
 
PRIS: 179:-/pp

 
Buffe alt 2 

Grillbuffé (premium)

Grilladkyckling

Chorizo 

Stekt flankstek 

Chimmichurri

Rostad potatis

Chilimajjo

Bbqsås

Vitlöksbröd 

Pommes frites 

Grönsallad

Melonsallad med fetaost

 
 
PRIS: 299:-/pp 
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HOTEL / FR 1207:-/PP 

Vi samarbetar med våra granne på Scandic Portalen som ligger vägg i vägg med våra lokaler. 
Genom detta samarbete kan vi erbjuda våra kunder möjligheten att boka både konferenslokaler 
och övernattning på ett och samma ställe.


Scandic Portalen erbjuder bekväma och gemytliga rum med alla bekvämligheter som dina gäster 
behöver för en bekväm vistelse. Vi ser fram emot att hjälpa dig att skapa en minnesvärd och 
produktiv konferens för ditt företag.
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GLÄDJE - LOKALHYRA FR 2500:-/TIM 

Vid behov av enbart lokal så är vår eventlokal är det perfekta valet för din kommande fest, möte 
eller konferens. Den är flexibel och kan anpassas efter dina specifika krav och önskemål. 
Lokalen har modern teknik och utrustning, såsom projektor och ljudanläggning. Vi erbjuder även 
en professionell och hjälpsam personal som ser till att allt går smidigt under ditt event.  

Vi har kapacitet till 200 personer sittandes och 750+ antal personer när det gäller mingel och 
fest. 


För att enbart hyra vår eventlokal så kostar det 2500:- ex moms per timme. 

Priset är för att hyra lokalen. Beroende på dina specifika krav kan ytterligare avgifter tillkomma.

 
Kontakta oss för att boka vår eventlokal och gör din nästa händelse till en minnesvärd 
upplevelse.
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MIDDAGSPAKET FÖRETAG / 2 ALT 3 RÄTTERS 480:-/540:-  

Förrätt  
 
Alt 1 - Råbiff med syrad lök, chilimajonäs, friterad potatis, parmesan och krasse 
 
Alt 2 - Gulbetstartar med kaprismajonäs, picklad lök, parmesan och rostad grönkål 
 
Alt 3 - Laxtartar med mango, vårlök, soja, koriander och rostad kavring

 
 
Varmrätt 
 
Alt 1 - Helstekt oxfilé med rostad potatis, rödvinsås och tomat och löksallad. 
 
Alt 2 - Helbakad rotselleri med buerre blanc, rostad pumpa, stekt svamp och rostad kavring


Alt 3 - Fiskgryta med saffran, fänkål, aioli och smörslungad potatis

 
 
Dessert 
 
Alt 1 - Créme brulée med sorbet.
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