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BOOKING

 Følg oss på Facebook!

Tel: +47 934 94 139
E-post: restaurant@rockheim.no

www.rockheim.no



EVENTER
Har du et program til selskapet ditt som holdes hos oss? 

Om ikke, sjekk listen nedenfor med hva vi kan tilby.

BESØK I MUSEET
Vanligvis beregnes ca. 1 time i utstillingen. Kan enkelt kombineres 

med quiz eller aktivitet etter en aperitiff.
Fra 130,-/pers

UKULELEKURS
Få en innføring i ukulelespilling. Helt uformelt og ingen forkunnskaper trengs. 

Det brukes ca. 45 minutters tid.
Fra 130,- /pers.

QUIZ I RESTAURANTEN
Vi kjør en quiz til dere som selskapet får gå gjennom. 

Har dere besøkt utstillingen kan det være greit å kjøre quiz med nettopp utstillingen 
som utgangspunkt, men vi kan også spesiallage en quiz etter eget ønske. 

Prisen inkluderer quizmaster, lerret og projektor.
Vi kan selvsagt ordne med priser til vinnerne eller topp 3 om ønskelig.

Fra 1500,-

DJ
Ønsker dere å skru opp volum og temperatur etter middag og aktiviterer, 

kan du få Dj som styrer dansen.  Pris inkluderer DJ med utstyr og rigg.
Fra 6000,- / kveld.

LIVE MUSIKK
Syns dere det er bedre med en trubadur eller ettband som står for underholdningen? 

Da kan vi selvsagt få ordnet det også. Her er det litt forskjellig hva slags rigg de ulike artistene
 trenger, så det er greit å ta en prat om dette først.

Fra 8000,-

STAND UP
Det skal også være litt morsomt innimellom, sant? Her kommer det en 

stand-up artist fra Trondheim Stand-Up som underholder dere. Det kan velges på
både kjente og ukjente navn.

Fra 10.000,-

EVENTROCKHEIM
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NÆR OG FJÆRRAN
Denne bufféen er en fantastisk kombinasjon 
av smaker fra jordens alle hjørner, laget med 
kortreiste norske råvarer. Spennende smaker du 
kanskje ikke har vært innom tidligere.

Småpotet vendt i urter fra Frosta
Hjemmerøkt hitralaks med koriandercrust
Borstj laget på trønderbeter
Akevitt marinerte reker i potetlefser
“Cold cuts” og ost fra Midt-Norge
Gratinert brandad med klippfisk fra Vega
Surdeigstoast med røkt Ytterøykylling og pep-
perrot
”Tagin” med sesongens kjøtt
Hjemmelaget brød
Tapenade
Hummus
Rouille

525,-/person

JUNK & FUNK BUFFÉ
Her har vi laget en rimelig junk food meny in-
spirert fra det kreolske kjøkken. At den har en 
god pris betyr ikke att det går ut over kvalitet 
eller kreativitet. Er dere ute etter en god buffe 
som passer til alle så er dette er godt valg.

Spicy kyllingvinger
Spareribs marinert i Rock IPA
Confitert og grillet ”Brisket”
Quesadillas med cheddar
Croque monsieur
Red slaw
Chipotle bønner
Country fries
Mac n´cheese

395,-/person

VIN- OG ØLSMAKING
Er dere litt som oss og litt i overkant interessert i vin og øl? 

Bli med på en reise gjennom vin- og ølverdenen. 
På øl fokuserer vi gjerne på det lokale for så å finne 

noe skikkelig kult på vinsiden. 
Fra 365,- /pers 

MATFOREDRAG
Er dere interessert i hvorfor vi spiser ribbe til jul, og hvorfor potet 

i lang tid har vært vår viktigste næringskilde? Eller kanskje du vil vite hvor 
pastaen kommer fra? (Hint: Det er ikke Italia) - Da kan vi fortelle dere noen 
anekdoter fra et langt liv i mathistoriens tjeneste. Denne kan med fordel 

kombineres med en vin- og ølsmaking.
Fra 150,- /pers

KONSERT
Vi har tilgang til en av de beste konsertsalene i Midt-Norge. 

Denne kan brukes til både store og små artister, kjente og ukjente. 
Med servering fra baren nede og en opptreden fra en av scenene før eller 

etter middag, har du en oppskrift på suksess.
Pris: Etter avtale

BANKETT/GALLAMIDDAG 
Skal dere ha en middag med det lille ekstra, så syns vi selvfølgelig at 

bruk av konsertsalen med muligheter for opptreden, taler, prisutdelinger 
eller lignende er en fantastisk kombinasjon. Her dekker vi med hvite 

duker, stemningsfull lyssetting og pynt etter eget ønske. I prisen inngår 
alltid tekniker og det dere måtte trenge av utstyr, og tilgang til backstage. 

Vi skreddersyr vi programmet sammen med dere for den 
beste opplevelsen.

Pris: Etter avtale

RIBB
Hiv dere ut på Trondheimsfjorden i full fart! Dere kjører fra Rockheim 
og går i land igjen ved Rockheim. I Prisen inngår det overtrekksklær. 

Dette gjøres med fordel i forkant av arrangementet. Ribben fylles opp 
med 12 pers (minimumsprisen er 1 full-lastet ribb).

Pris: Etter avtale
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