
på Kapitelhusgården i Wisby

Välkommen o ni lycksaliga besökare, till Wisby stad. Låt oss 
välkomna er till Gutagille i det mäktiga Kapitelhuset, och ge er en 
kväll ni sent skall glömma!
Bjud in till en gutnisk smakupplevelse i biskopens gamla festsalar från 
1200-talet. Här kan ni bjuda på underhållning med så väl musikanter som 
gycklare, och bord som dignar av läckerheter och dryckjom från vår lokala 
bryggare. 

Den gutniska mattraditionen går långt tillbaka men hur kan man tolka dessa 
idag? Bjud Era gäster på en nyskapande/traditionell gutnisk måltid i tre 
serveringar vid vackert dukade bord med vita dukar.

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

Om så önskas bjuder kvällen på sägner om gården och livet på medeltiden. 
Ni kan själva välja att utöka er bokning med gycklare, musikanter och  
eldfängd underhållning. Offert lämnas på begäran. 
Gästerna väljer själva sin delaktighet i historien, och tid lämnas för samkväm 
och eventuella tal, utmärkelser el. dyl.

Tidsåtgång: ca 2,5 tim 
 

Minimum antal deltagare: 15 per 
Maximum antal deltagare: 65 per - Stensalen / 45 per - Källaren 
 

Genomförbar:  April - Juni samt Augusti - Oktober i Stensalen 
                             Januari-December i Källaren 
 

Pris: 6 500kr + 575kr/per person ex moms 
 

Vänligen meddela eventuella matrestriktioner i förväg. 
 
Priset är beräknat på 40-65 personer. Offert för mindre grupper lämnas på begäran.

 Gutagille
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Förrätt  Gotländsk charktallrik, kallskuret från Bröderna Wikström,  
   surdegsbröd. 

Varmrätt Långkokt gotländsk lammbog rosmarin, vitlök med  
   rotfruktsmos och en myntasås
 
Efterrätt Chokladkaka, vispad cream fraiche och hallonreduktion 
 
 
Går att få som vegetariskt alternativ. 
Vi kan även ordna med helgrillat lamm eller gris. Begär offert.
 

Dryck 
Samtliga priser angivna ex moms. 
Mousserande vin  Glas  62kr 
Vin rött/vitt  Glas  57kr Flaska 200kr
Mjöd    Glas  68kr
Lokalbryggd öl/cider  (0,4l)  45kr 
Alkoholfritt mjöd  (0,33l) 35kr
Fläderdryck   Kanna 42kr 
 

Underhållning 
Samtliga priser angivna ex moms. 
Musiker    2 000kr - 4 000kr 
Gycklare   4 000kr
Eldkonst   1 500kr Enklare  5 000kr  Eldshow


