BRYLLUP
Takk for hyggelig forespørsel om bryllup på Grefsenkollen. Vi har gleden av å sende
informasjon om stedet, lokalene, mat, menyer, priser og litt om de praktiske
forberedelsene. Send gjerne en mail for mer informasjon, eller avtal et møte for å se
stedet. Velkommen til Grefsenkollen!

Lokaler
Hele stedet eller egen festsal
Vi arrangerer bryllup for 10-200 personer. Hvilket rom som passer best for den store dagen kommer
an på antall bryllupsgjester. Mange av våre brudepar ønsker å ha Grefsenkollen helt for seg selv. For
bryllup med minimum 80 gjester er det mulig å leie hele stedet eksklusivt for kr 50 000. For brudepar
som ikke ønsker å leie hele stedet dekker vi til selskap i en av våre vakre stuer; Festsalen, Utsikten
eller Vinterhagen.

Eksklusivt: leie hele stedet
For store bryllup skaper det ekstra stemning å ha alle våre fasiliteter, alle stuer og saler og uterom
helt for seg selv. Alt vi byr på gjennom hele kvelden er 100 % for dere alene .
Vi leier ut hele Grefsenkollen eksklusivt til bryllup med minimum 80 gjester. Bryllup med færre enn
80 gjester som likevel ønsker hele stedet alene har mulighet for dette gjennom å bestille og betale
bryllupspakke for 80 kuverter. For bryllup med opp til 80 gjester anbefaler vi festmiddag i Festsalen
og kaffe i Peisestuen. For større bryllup med 80-120 gjester anbefaler vi middag i Peisestuen. Og for
de virkelig store bryllupene med 120-200 gjester fordeles selskapet på Festsalen og Peisestuen. Vi
åpner dørene mellom de to rommene og har mikrofon som går på høyttalere i begge rom. Gjester
som har hele stedet for seg selv bruker husets stuer og saler etter ønske og behov.
Lokalleie (hele stedet): Kr 50 000

Leie av første etasje:
En annen løsning kan også være å leie hele første etasje. Man disponerer da Festsalen, Peisestuen og
Vinterhagen. Utsikten i andre etasje vil kunne leies ut til andre gjester.
Lokalleie (hele første etasje): Kr 25 000

Festsalen
For bryllup med 40-90 gjester (som ikke leier hele stedet) dekker vi i Festsalen. Dette er vårt største,
staselige selskapslokale, et vakkert rom med tømmervegger, god takhøyde og stor stemning med
utsikt over Oslo. Festsalen har eget lydanlegg og lysanlegg som tilpasses stemningene. Dette rommet
egner seg godt for taler, slideshow, sang og dans. Vår tøffe ”scene” er i festsalen. Scenen brukes
både for underholdning, band/artister og som et ekstra partyrom for de som vil være ved
dansegulvet.
Festsalen er deres for hele kvelden og natten. Etter middagen forvandler vi Festsalen raskt for
kaffe/avec og party med småbord og dansegulv. Grefsenkollen restaurant og øvrige lokaler vil være
åpent for andre gjester mens Festsalen er bryllupets eksklusive selskapslokale.
Lokalleie: Kr 10.000
Min/maks antall gjester for bryllup i Festsalen: 40-90

Peisestuen
Peisestuen er vår restaurant med bar, og er et vakkert, luftig rom med åpent kjøkken som sikrer god
atmosfære. Restauranten er åpen for spisegjester med mindre brudeparet har leid hele stedet
eksklusivt. Peisestuen har plass til ca. 120 personer for bespisning på selskap, ca 50 på vanlige
restaurantbord. Rommet kan sammen med Vinterhagen leies til bryllup med over 100 gjester, men vi
anbefaler leie av minimum hele første etasje for grupper på denne størrelsen.
Lokalleie: Kr 15.000
Min/maks antall gjester for bryllup i Peisestuen: 100-120

Utsikten
Her er dere uforstyrret en etasje opp i egen spisestue og med utsikten som middagens scenografi.
Passer for små og mellomstore bryllup som først og fremst vil være for seg selv med en stemningsfull
middag og hvor det ikke er viktig med dans og underholdning.
Lokalleie: Kr 5.000
Min/maks antall gjester for bryllup i Utsikten: 15-36

Vinterhagen
Dette er vår lille panoramastue i innebygget glassveranda med utsikt i vidvinkel til Maridalen og over
hele byen. Passer for små, intime bryllup med ”de nærmeste” og hvor det ikke er viktig med dans og
underholdning.
Lokalleie: Kr 3.000
Min/maks antall gjester for bryllup i Vinterhagen: 10-22

Om Grefsenkollen
Grefsenkollen er et fantastisk sted å holde bryllup med romslige stuer, byens beste utsikt og et
anerkjent kjøkken. Atmosfæren er preget av tradisjoner, historie og sjel. Stedet stod ferdig i 1926 og
har siden vært et av Oslofolkets favorittsteder for mange anledninger. Grefsenkollen er nyrestaurert,
men det laftede tømmeret, husets sjel og historien i veggene er vel bevart.
Ta gjerne en kikk på våre hjemmesider www.grefsenkollen.no for bilder og annen informasjon.

Mat og vin
Pris per kuvert: bryllupspakke
Vi setter sammen deres bryllupspakke etter ønsker og behov.
Pris avhenger av hva dere bestiller; men erfaringsmessig ser vi at en kuvertpris på 1500-2000 kr for
aperitif, middag, vin og kaffe avec er vanlig. Denne prisen kan bli både lavere og høyere – alt etter
hva som bestilles.
Vi stiller store krav til oss selv når vi arrangerer bryllup, det er den viktigste dagen hvor absolutt alt
skal klaffe, og det mest krevende og ærefulle vi gjør. Det gjenspeiles i våre forberedelser, i ekstra
bemanning for bryllupsfesten og i de mange detaljene som skal på plass fra din bestilling og frem til
den store dagen.
Vi kan være behjelpelige med alt fra vielse ute hos oss til bordkort, blomster eller lignende mot
tillegg i prisen.

Meny
”Toppen av Oslo: Grefsenkollen har kanskje Oslos beste utsikt. Maten er enda bedre (Dagens
Næringsliv 2010). Grefsenkollen ble kåret til årets spisested i 2008 av Aftenposten Aften. Vi er svært
stolte av vårt matkonsept som er utviklet av våre kreative og dyktige kokker. For bryllup kan du velge
3 - 5 retters meny. Husk å si fra om spesielle hensyn i god tid (allergikere, vegetarianere eller andre
ønsker og behov for tilpasning). Se gjerne våre menyer på www.grefsenkollen.no

Bryllupskake
Vår samarbeidspartner Sverre Sætre er Norges dyktigste konditor, og kan lage bryllupskaker etter
deres ønske. Han er Norges mest anerkjente konditor og har siden 2003 vært medlem av
Kokkelandslaget som ble olympisk mester i 2008 og verdensmester i 2006. Kontakt gjerne Sverre
Sætre direkte for å diskutere dine ideer og ønsker: post@sverresaetre.no - tlf: 22 44 54 00

Bar
Vi holder i utgangspunktet åpent til 0100, men har mulighet for å utvide dette til 0300, hvis avtalt på
forhånd. Dette koster kr 2000:- per time etter 0100. Grefsenkollen har alle rettigheter og
alkoholservering frem til kl 03. Vi må vite om dere ønsker åpen bar hvor gjestene betaler individuelt,
f.eks. etter middag og kaffe/avec, eller om dere vil ha fri bar, hvor vertskapet betaler all alkohol. (Vi
må gjøre oppmerksom på at det ikke er anledning til å stå for alkoholservering selv).

Visning, tilbud, kjøreplan og praktiske forberedelser
Avtale om visning av lokalene
Kom opp se stedet! Ring eller send en e-post og avtal med booking- og arrangementansvarlig på
forhånd. Vi forbereder informasjon og viser dere stedet. Dessuten sørger vi for å avtale et tidspunkt
hvor lokalene ikke er opptatt slik at dere får anledning til å studere hele stedet.

Tilbud og bekreftelse
Vi sender tilbud basert på det vi blir enige om og reserverer det/de lokalene dere ønsker. Tilbudet må
bekreftes innen syv dager fra tilbudets dato for å være forpliktende for begge parter. Etter syv dager
må vi stille stedet til disposisjon for andre dersom vi ikke har mottatt bekreftelse og aksept av vårt
tilbud.

Planlegging: møte og kjøreplan/program
Vi avtaler et møte for å gjennomgå meny og viner. Vi bestemmer antall retter, viner etc. Vi
gjennomgår også praktiske detaljer som ankomst/tidspunkt, program og kjøreplan, bordplassering
m.m. Basert på dette utarbeider Grefsenkollen en endelig kjøreplan for bryllupet. Justeringer av
kjøreplanen må avklares og gjøres i god tid før selve dagen.

Bordplan og bordkort
Vi presenterer ulike alternativer og diskuterer oss frem til den beste løsningen.
Alt av dekor, bordkort etc. kan leveres hos oss kvelden i forveien eller samme dag.

Bord-dekorasjon
Grefsenkollen har hvite duker, hvitt porselen og hvite tøyservietter, vi dekker bordene med stil –
brudeparet er selv ansvarlig for borddekorasjoner og blomster. Vi anbefaler gjerne vår faste
blomsterleverandør Damplass blomster, som kjenner lokalene og byr på svært god service. Borddekorasjon/blomster leveres hos oss dagen før eller samme dag.

Band/artister og underholdning
Brudeparet bestemmer og organiserer band/artister og underholdning i egen regi. Artistene
medbringer vanligvis eget utstyr/PA, sjekk hva de har og hva de trenger.

Den store dagen
Tid/ankomst
Grefsenkollen holder alltid åpent i Peisestuen for vanlig lunsjservering frem til kl. 16:00 hele året. Det
innebærer at lunsjgjestene vanligvis forlater stedet innen ca kl 1630. Anbefalt ankomst for
bryllupsgjester er derfor kl 18:00.
Ankomst noe tidligere kan avtales, men vi må be om forståelse for at våre lunsjgjester også er her
frem til alle har gått etter stengetid. Vi tilrettelegger så godt vi kan, dere har uansett tilgang til eget
festlokale.
I sommerhalvåret kan vi gjerne reservere en del av terrassen for våre bryllupsgjester, dersom dere
ønsker ankomst med aperitif ute. (væravhengig)

Praktisk informasjon
Garderobe og toaletter:
Garderobe og toaletter er i underetasjen (totalrenovert i 2008). Garderoben er ikke bemannet. Vår
betjening passer alltid godt på gjestene og lokalene, men verdisaker oppbevares på eget ansvar.

Rullestolbrukere
Grefsenkollen er et gammelt og ærverdig sted, men stedet ble dessverre ikke bygget for dagens krav
til tilpasning for funksjonshemmede. Vi kan derfor ikke tilby optimale forhold for f.eks
rullestolbrukere, med enkel tilgang til for eksempel toaletter. Men vi ordner og tilrettelegger så godt
vi kan og hjelper til med tilgang til egne toaletter hvor det er mulig å komme til uten trapper.

Transport
Vi er gjerne behjelpelig med taxibestilling på stedet. Det går ikke nattbusser til Grefsenkollen,
nærmeste t-banestasjon er Storo. Vi anbefaler å undersøke www.trafikanten.no – telefon 177 for
overgang til transportmuligheter/nattbusser fra Ring 3 og mot sentrum.
Grefsenkollen Restaurant I + 47 22 79 70 60 I booking@grefsenkollen.no

