ÅREHYDDAN GRUPPMENY 2019

Barbuffé :

Ex moms

Ink moms

235

(264)

520

(583)

Pulled-pork gryta, alt. Texmex buffé
Inkl tillbehör, salsa&dipp, serverad med tortilla. Bröd & smör, kaffe

3-rätters meny, rustik:

Klassisk skagen, På bröd, toppad med löjrom, citron & dill
Hel choklad & chipottlebakad högrev*, Dressing, picklade tillbehör, potatispuré.
Vit chokladpannacotta, Toppad med hallongele, smaksatt med citron.
3-rätters meny, Jämtland:

620

(695)

Charkbricka, Charkuterier tillbehör, lokala inslag, bröd från Huså bröd.
Norrländsk biff*, Béarnaise, alt. chipotle, rödlöksmarmelad, klyftpotatis.
Vaniljpannacotta med hjortron, Toppad med fräsch apelsinsallad.
Vickning, 2 x wienerkorv m. bröd & tillbehör.

95

(107)

Dryckespaket:
Fördrink, Glühwein, serverad på altanen vid ankomst.
Årehyddans Utvalda, 1gl. vitt, 1gl. rött,1gl. Cava, kaffe.
Årehyddans Guldkant, premiumvin.

65
244
440

(82)
(305)
(550)

Nöjespaket:
Scenmästare , Ljud, ljus, support vid scen för tal & media. etc.

3 000

(3 750)

Scen inkl. Trubadur, Ljud, ljus, trubadur. 1x60 min

10 000

(12 500)

Scen inkl. duo Ljud, ljus, trubadurduo. 1x60 min
Scen inkl. Band** Ljud, ljus, liveband.2x45 min. Pris från 28tkr

15 000
28 000

(18 750)
(35 000)

DJ option att komplettera med ljus (3tkr) och scen (3tkr)

8 000

(10 000)

Live-Musikquiz, komplement till underhållning. Inkl. produktion.

3 000

(3 750)

Scen inkl backdrop. Medtag eget band & ljudtekniker.

10 000

(12 500)

Konferens G:a Hyddan heldag (12 p) Inkl. kaffe, fikabröd, vatten.
Konferens Hyddan kl 7-12. (120 p). Frukost/fika 240kr p.p
Inkl. Scenmästare. Tillkommer frukost/fika 240kr p.p.

2 000
15 000

(2 500)
(18 750)

För övrig dryck hänvisar vi till ordinarie dryckesmeny.

Kvällsarrangemang genomförs från kl 20:00 om inget annat anges.
*Med reservation för justering till annan kötträtt inför säsong. Går att byta mot fiskalternativ.
** Pris beroende på tillgängligt band, pris från 28tkr ex moms.
Prisexempel: Fördrink, 3-rätters med dryckespaket inkl. kaffe: 829kr per person. Lägg till från 28 tkr så har du ett
liveband på scenen unikt för er och en garanterad helkväll vi kanten av Stjärnbacken för ditt gäng! Se mer info i
meny. Priser ex moms.

Årehyddan, Stjärnbacken 3, 837 98 ÅRE. www.arehyddan.se
Bokning/Frågor kring grupparranemang: bjorn@arehyddan.se +46 730 788 660.

