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Festpaket med trerätters meny  

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 10 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 men det 

går bra att ta med sig egen dryck. Om ni önskar 

ta drycken genom CLUSTRET, se dryckespaket 

nedan  

Tid för arrangemang kl.18.30–01.00 
Tillgång till lokalen från kl. 16.30 
Beräknad middagssittning mellan kl. 19.15–22.15 
 

 

 

 

 

  

Lokalhyra  20 000 kr 

(Lokalhyran är inte inkluderad i kuvertpriset) 

Kuvertpris 

  50 personer  1084 kr 
  75 personer     938 kr 
100 personer    838 kr 

120 personer    811 kr 

 

Dryckespaket  
1 fördrink och 2 glas vin 
168 kr/pers (ord. pris 180 kr) 

 

I kuvertpriset ingår: 
Bord och stol för upp till 120 gäster,  
Trerätters meny (se bifogad meny),  
personal, städ, hyrgods (porslin, linne) och 
projektledning (10 timmar) 
 

Observera att transportkostnader för mat och 
hyrgods alltid tillkommer 
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MENY 
Förrätt 

Variation på betor 
Med rödbets- och getostcrème, lönnsirap och ekologisk 

örtsallad 

Varmrätt 
Ibericokarré  

Med sås på rosépeppar och vitt vin. Lökfrästa 

skogschampinjoner och sidfläsk, serveras med gratäng på 

Gotländska rotsaker 

Dessert 
Pannacotta i snapsglas 

Välj mellan: Hallon med bär – Vanilj och fläder – Latte med 

italiensk maräng - Saltlakrits och hallon - Yusu och lime - 

Ananas och rostad kokos 
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Möjliga tillägg till din fest 

Alla priser är exkl. moms 

 
Kaffe/te inkl. socker och mjölk   16 kr/person 
DJ inkl ljus- och ljudanläggning   8500 kr 
Ljudanläggning för tal och musik   1500 kr 
Trådlös mikrofon    600 kr 
Is inkl. frakt och hantering   120 kr/10kg 
Färdiga dekorpaket    maila för offert 
Provsmakning    1000 kr 

 


