
på Kapitelhusgården i Wisby

Välkommen o ni lycksaliga besökare, till Wisby stad. Låt oss 
välkomna er till bröllop i det mäktiga Kapitelhuset, och ge er en 
fest ni sent skall glömma!
Vare sig ni vill ha ett mindre mingel, medeltida catering i en av de  
närbelägna vackra ruinerna, vacker plats för er fotografering eller  
fullfjädrat medeltida gästabud så är Kapitelhusgården rätt för er. 
 

Kapitelhusgården har varit värd för fester sedan 1200-talet. Här kan ni bjuda 
på underhållning med så väl musikanter som gycklare (om än vi inte tar 
ansvar för vad de senare hittar på), och bord som dignar av läckerheter och 
dryckjom från vår lokala bryggare. 
 

Bröllop lämpar sig för så väl större grupp i den vackra Stensalen som den 
mindre i vår bar eller mysiga källare. Ett bröllop på Kapitelhusgården är en  
upplevelse för alla sinnen, mitt i den medeltida staden.  

Brudskål med mingel
Vi dukar upp med höga glas på vita dukar med ert val av dryck och tilltugg i 
vår trädgård, Stensalen eller på egen önskad plats.
Prisexempel från 9 375* + 415kr/person inkl moms 
 

Stort Brudgille med gästabud
St Laurentius står värd när det bjuds in till bröllop i vackra Stensalen och 
borden dignar med läckerheter. En musikant sitter och spelar och eldfängd 
underhållning fascinerar. 
Prisexempel från 11 875kr* + 781kr/person inkl moms 
 

Brudgille med gästabud
Bjuds in till bröllop i vackra Stensalen, nedre Kapitelhuset eller källaren med 
dignande bord och eldfängd underhållning
Prisexempel från 8 125kr* + 656kr/person inkl moms 
 
* Grundsumman baserad på 45-65 personer 13 augusti 2013 - 24 juni 2014 samt 13 
augusti 2014 - 23 juni 2015. Under högsäsong är grundsumman lägre.

Samtliga evenemang görs även i Gutnisk tappning om så önskas.

Bröllop

KAPITELHUSGÅRDEN I WISBY AB
Box 1328, 621  24 Visby 
Besöksadress: S:t Drottensgatan 8, Visby
Tfn: +46 (0)735- 28 73 23
www.kapitelhusgarden.se
bokning@kapitelhusgarden.se
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KAPITELHUSGÅRDEN I WISBY AB
Box 1328, 621  24 Visby 

Besöksadress: S:t Drottensgatan 8, Visby
Tfn: +46 (0)498- 24 76 37

www.kapitelhusgarden.se
bokning@kapitelhusgarden.se

Menyer
MINGEL
Rökt gotländskt lamm på surdegsbaguette med färskost och pepparrotsgrädde
Vitlöksbräserad svamp på bröd
Basilika- och citronmarinerad fetaost
Baconlindade dadlar 
(fler val finns att tillgå) 

BRUDGILLE med gästabud
Förrätt  Kryddiga korvar, oststavar, vitlökskryddade morötter, äpple,  
   bröd, honungssmör 
Varmrätt Grillad kyckling späckad med torkad frukt, serveras med  
   honungsbrynt kål
Efterrätt Lammull
 
Vegetariskt alternativ
Förrätt  Kanelgurka, syrad rödlök, vitlökskryddade morötter, surkål,    
  äpple, bröd, honungssmör
Varmrätt Paj med skogssvamp, spenat och örter, serveras med  
   honungsbrynt kål och färskost 

Dryck
Samtliga priser angivna inkl moms. 
Mousserande vin  Glas 78kr Flaska 290kr
Vin rött/vitt   Glas 72kr  Flaska 250kr
Mjöd    Glas 85kr Flaska 340kr
Lokalbryggd öl/cider  (0,33l) 55kr
Loka    (0,33l) 20kr
Fläderdryck   Kanna (3l) 112kr  

Serveras i Kapitelhusgårdens krus. Önskas vin/champagneglas tillkommer en kostnad om 3kr/glas för 
hyra.

Underhållning & övrigt 
 
Samtliga priser angivna inkl moms.
Musiker   2 500kr/st *
Gycklare   5 000kr/st
Eldshow   6 250kr ** 
Vi kan även ordna med fotograf, teknik, aktivitet, ruinhyra mm. Begär offert. 
 * Enklare musikunderhållning samt enklare eldkonst ingår redan i priset för Stort Brudgille 
 ** Enklare eldkonst ingår redan i priset för Brudgille 


