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Ett lyckat arrangemangg hos oss eller hos dig.
NÅGOT ATT FIRA?
Har du tänkt att ha en lite flottare middag passar det

Vi ordnar tillställningarna för Er:
catering till kontoret, hemmet, hos
oss eller var ni önskar. Vår specialitet
är att leverera och ta hand
om företagsarrangemang på
jobbet, t e x kundträffar eller personal-

bäst med en trerätters meny och eventuellt bordsplacering. Vi lagar och levererar gärna maten till Din sittning.
Vi tar även hand om alltihop, eller en del, från dukning
till servering, välkomstdrink, bar, musik, porslin m m. Våra
kockar kan även laga maten hemma i ditt kök. Givetvis
står vi även till tjänst med råd och tips och anlitar du oss
behöver du aldrig tveka att ringa. Ingen detalj är för

fester. Då brukar våra bufféer passa bra, men vi

liten för oss, vår målsättning är att göra din fest till ett

ordnar maten från A till Ö enligt era önskemål.

fint minne.

BUFFÉ ÄR RÄTTA MATEN NÄR DU VILL HA
ROLIGT SJÄLV OCKSÅ.
Vill ni ha snittar, bröllopsmottagning, italienskt, jippo
eller cocktail-party - vi ordnar det. Ring oss gärna så
ger vi ett urval på några av våra populäraste buffér,
men självklart skräddarsyr vi gärna efter era förslag.
Behöver ni porslin, dukar, bord, serveringspersonal så
ordnar vi det också, alltid till fördelaktiga priser.

VÅR FESTLOKAL NÄR DU VILL HA EN HÄRLIG
KVÄLL UTAN DISK.
Vi föreslår att Ni har festen hos oss på Petit Aquarelle.
Vår festlokal lämpar sig utmärkt och ni disponerar hela
restaurangen för er själva. Kvällen börjar med välkomstdrink, om vädret tillåter på terrassen. Efter
mingel sätter sig gästerna till bords och ni
njuter av den goda maten. Vår specialité är
både traditionella och nya, fräscha delikatesser med inspiration från hela världen.
Snapsvisor och glam och stim hör kanske till.
Kaffet är därefter uppdukat. Levande ljus och lämpligt
pynt gör det hela stämningsfullt, kanske är det nu dags för
VD att hålla tal? Därefter
börjar dansen och baren öppnar. Vi har ljudanläggning
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men ordnar även med orkester/band om Ni vill. Hjärtligt
välkommen att höra av Er och diskutera Er fest!

PRIS FRÅN 350 KR PER PERSON INKL MAT & ETT GLAS VIN/ÖL
Kontakta oss på Aquarelle
för förfrågningar och bokning.
Tel: 031-68 23 83 Sisjön
Tel: 031-365 50 69 Petit
Besök gärna vår hemsida:
www.aquarelle.se

