
Konferenser på Kulturens Restaurang 2023 

OBS! Förfrågan till restaurangen ska skickas senast 14 dagar före er bokade konferens 

Kontakta Kulturens Restaurang genom att maila till 

bokning@kulturensrestaurang.com 

Inkludera i ert mail följande: 

•	Datum 

•	Antal deltagare på konferensen 

•	Vad för förtäring och dryck som önskas till er konferens 

•	Tider då ni önskar fika och äta lunch 

•	Fakturauppgifter 

•	Om ni önskar konferensmiddag inkludera om ni önskar 2-rätters (förrätt och varmrätt, eller 

varmrätt och dessert) eller 3-rätters, samt om ni önskar alkohol/alkoholfritt. 

Senast 14 dagar innan er konferens behöver restaurangerna tillhanda ha denna information. Antal 

och specialkost ska vara restaurangerna tillhanda senast 7 dagar innan er konferens. 

 

Sällskap över 40 personer äter lunch på Tegnérs Matsalar, kontakta dem på 

hovmastare@tegners.com  

 

Prislista 2023: 

För sällskap mellan 1-60 personer: 

Förmiddagsfika 115:-/person exkl. moms 

Förmiddagsfika serveras i restaurangen mellan 09.45-10.45. Vi dukar fram en enklare 

frukostbuffé samt kaffe/te och juice. OBS- kaffe kan ej tas med till rummet, återkom om 

detta önskas. 



 

För sällskap över 60 personer: 

Förmiddagsfika 85:-  

Overnight oats med säsongens topping, inkl. kaffe/te med mjölk och socker. Overnight oats 

serveras i trädgårdsrummet från 10.00. 

Vi tar endast hänsyn till specialkost som föranmälts minst sju dagar innan konferensen. Antalet 

platser är begränsade och det är viktigt att ni anmäler gruppens ankomsttid. Önskar ni en tidigare tid 

utgår personalkostnad. 

Extra tillägg förmiddagsfika (beställs för hela sällskapet): 

• Husets ingefärashot 35:- ex moms per person 

• Overnight oats: 45:- ex moms per person 

• Frukt: 25:- ex moms per person 

 

Konferenslunch 175:-/person exkl. moms 

(max 40 personer i Kulturens Restaurang, över 40 personer serveras lunch på Tegners 

Matsalar; båda i mån av plats) 

Bordsserverad lunch ”kökets val” kött eller veg. 

Inklusive sallad, bröd, smör, mineralvatten/isvatten, choklad & kaffe/te 

Önskemål om tid tillgodoses men vi innehar rätten att modifiera den utifrån andra bokningar i 

restaurangen.  

 

Alternativet boxlunch på Kulturens Museum för sällskap över 40 personer: 

Boxlunch med kött/vegetariskt 155:- ex moms  



Inklusive bestick, mineralvatten och kaffe med mjölk och socker. Boxlunch serveras i 

trädgårdsrummet på Kulturens Museum. 

 

Eftermiddagsfika 85:-/person exkl. moms 

Eftermiddagsfika serveras i restaurangen mellan 15.00-16.00 (obs tidsintervall går ej att 

ändra, återkom med er önskade ankomsttid). Vi dukar fram kaffe/te och dagens söta 

bakverk och småkakor. 

Extra tillägg eftermiddagsfika (beställs för hela sällskapet): 

• Husets ingefärashot 35:- ex moms per person 

• Overnight oats: 45:- ex moms per person 

• Frukt: 25:- ex moms per person 

 

Vi tar endast hänsyn till specialkost som föranmälts minst sju dagar innan konferens. Antalet platser 

är begränsade och det är viktigt att ni anmäler gruppens ankomsttid. 

För full återbetalning ska avbokning ske senast 14 dagar innan. Fram till 7 dagar innan debiteras 

50%och 7 dagar och fram till datumet för konferensen debiterar vi 100%. 

För oanmäld specialkost debiterar vi 50:-/fika och 100:-/lunch 


