Møtepakker 2018
Eksempler på møtepakker. Vi tilbyr møtepakker for små og store møtedager. Det er
gratis trådløst nettverk i hele huset, samt alt av møteteknisk utstyr. Sommerstid brukes
den store gårdsplassen flittig til møtepauser, grilling og sosialt samvær, vinterstid fyrer vi
på peisene for å gi møtelokalene ekstra god stemning. Vi har gratis parkeringsplass for
20 biler. Det er 150 meter å gå fra holdeplassen Kongsgården med buss 30 Bygdøy.
Du kan arrangere ditt møte mellom kl 0800 – 1600 fra mandag til fredag. Alle priser er
inklusive mva. Vi har også gode tilbud på ulike typer middager etter møtedagen, som du
ser mer om nederst på siden.
PÅ MØTEROMMET VED AN KOMST
Kaffe og te
Oppskåret frukt
Vann
VELG LUNSJ, F EKS KL 11.30
Nystekt gårdskyllingbryst, skalldyrsalat, modnet ost, røkelaks, spekeskinke.
Eggerøre, chutney, salat og urter, dressing, brød og aioli
Eller
Tortilla fylt med stekt fisk, grønnsaker, urter og romescokrem
Salat og dressing
Eller
Fyldig kremet fiskesuppe med fisk, skalldyr og grønnsaker
Brød og smør
Eller
Gulasj, grillede grønnsaker og potetpuré
Brød og aioli
Eller
Bakt laksefilet, hvitvinsaus, smørdampede grønnsaker og dillpoteter
Sprø butterdeigs flurones
Drikke til maten: Pure water, Munkholm og brus. Kaffe
VELG NOE SØTT TIL ET TERMIDDAGEN, F EKS KL 1400
Nystekte sveler med rømme og syltetøy
Eller
Hjemmelagete cookies
Eller
Husets sjokoladekake
Servert med kaffe og te
Pris: 525 kr per person, inkl mva

Ønsker dere i tillegg dagens dessert til lunsj, medfører dette et tillegg på 80 kr per
person.
DESSERTMENY:
Panna cotta med jordbærsalsa
Frisk fruktsalat med vaniljerømme
Eplecrumble med krokanis
Rik sjokoladekake spesial
Dagens lunsjdessert
ETTERMIDDAG OG KVELD
Ønsker dere å legge til en middag etter møtedagen kan vi tilby reduserte priser på gode
pakker som:
Husets gryte med bakte grønnsaker, inkludert vin eller øl til maten, kaffe, oppdekking og
servering fra kr 625,Fingermat fra buffet med vin eller øl, kaffe, oppdekking og servering fra kr 755,Grillpakker inkludert grillbuffet, vin eller øl, kaffe og servering fra kr 845,Festpakker med aperitiff, 3-retter meny med vin og kaffe, oppdekking og servering fra kr
950,Lokalleie kommer i tillegg. Kontakt www.gjestestuer.no for priser og tilgjengelighet.

