
 Helgrillat
     på Kapitelhusgården i Wisby

 

Välkommen o ni lycksaliga besökare, till Wisby stad. Låt oss 
välkomna er till mingel på vackra Kapitelhusgården!

På Kapitelhusgården har det arrangerats möten sedan 1200-talet då Biskopen av 
Linköping kallade till ”capitulum”. Under medeltiden är Kapitelhuset omskriven som 
en av Visbys främsta representationslokaler, ett omnämnande vi tycker stämmer än.  
 
Bjud in till en fantastisk grillfest med helgrillad lamm eller gris i vår lummiga trädgård 
och pampiga salar. Ni kan välja mellan medeltida eller modern tappning. Med plats 
för 25 - ca250 personer passar Kapitelhusgården ypperligt för så väl mindre som 
större grupper vare sig det är affärsmingel med efterföljande kulinariska upplevelser 
och festligheter eller fördrink innan utgång. 
 
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. 

Tidsåtgång: ca 3 tim 
 
Minimum antal deltagare:  15 personer 
Maximum antal deltagare:  Trädgården 250 personer 
    (vid fler än 250p ökar grundsumman) 
    Kapitelhuset 120 personer (uppe 65 nere 55) 
    Källaren 45 personer 
 

Genomförbar:  April - Oktober 
 

Pris: 8 125kr + 719kr/per person inkl moms 
 

Vänligen meddela eventuella matrestriktioner i förväg. 
 
Offert för mindre grupper lämnas på begäran.



 Meny

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

Helgrillad lamm eller gris som grillas på plats av våra grillmästare 
 
Till detta serveras: 
Grillad sparris inlindad i rökt fläsk
Färsk potatissallad
Primörsallad med getost
Barkbröd med Kapitelhusgårdens egna honungssmör
Kapitelhusgårdens egna färskost 
 
Vegetariska alternativ lämnas på begäran. 
 

Dryck 
Specialbeställningar kan ordnas. Samtliga priser angivna inkl moms. 
Mousserande vin  Glas  78kr 
Vin rött/vitt  Glas  72kr  Flaska 250kr
Mjöd    Glas  85kr
Lokalbryggd öl/cider  (0,4l)  56kr 
Alkoholfritt mjöd  (0,33l) 40kr
Fläderdryck   Kanna 47kr 
Kaffe/Te/Loka   25kr 
 

Underhållning 
Samtliga priser angivna inkl moms.
Musiker   2 500kr /st
Gycklare   5 000kr /st
Eldkonst   1 875kr Enklare   6 250kr Eldshow


