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   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 idag.  
 
Hos oss kan du boka in minglet utöver det vanliga på vår vackra lummiga 
gård i 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.  
Vi hälsar er välkomna och berättar om gården och dess historia, medan ni i 
lugn och ro njuter av sommarvärmen och örtagårdens dofter. 

Blir det dåligt väder kan ni ta skydd i antingen vår mysiga källare eller  
Kapitelhuset. Det går självfallet även att boka mingel i Kapitelhuset eller  
källaren utanför våra ordinarie öppettider. 
 
Maximum antal deltagare: 250 personer (vid fler än 250p ökar grundsumman) 
Genomförbar: April - Oktober 
 
Högtidsmottagning 
Vi dukar upp med höga glas på vita dukar med ert val av dryck och tilltugg. 
Avrunda vigseln med en brudskål, fira namngivningen, jubilaren eller  
studenten lyckliga dar. 
Prisexempel från 7 500kr* + 332kr/person inkl moms 
 
Mingel 
Träffas i en lummig avslappnad miljö och njut av vårt utbud av dryck samt 
matigare tilltugg. 
Prisexempel från 6 250kr* + 269kr/person ex moms 
 
Aperitif 
Börja kvällens begivenheter med att besöka vår gård och njuta källarsvala 
förfriskningar tillsammans med lättare tilltugg. 
Prisexempel 5 625kr* + 219kr/person ex moms

* Under våra ordinarie öppettider är grundsumman lägre.
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Under lågsäsong samarbetar vi med bland andra Jessens Saluhall,  
med råvaror av högsta kvalité, här i Visby. 
 

Små gotländska tapas är perfekt till mingel, after work eller till festen.  
4 st är lagom som snack, 7-10 st så blir man mätt. 
Råvarorna är uteslutande av högsta kvalitet från våra delikatessdiskar 
och förutom att det smakar gott blir det en vacker och färggrann buffé.

Aperitif 4 st tapas
Rökt gotländsk lammstek, pepparrotskräm
Gravad lax från Katthammarsvik, gravlaxsås
Rökt gotländsk skinka, senapsmajonäs
Kittost på kex, kvittengelé
 

Vegetariskt alternativ
Grillad aubergine, gruyere, lättorkad tomat
Kittost på kex, kvittengelé
Grillad inlagd kronärtskocka
Grönmögelost på kex, salmbärssylt 
 

Mingel/Högtidsmottagning 8 st tapas
Samma som ovan med tillägg av:
Skagenröra på handskalade räkor
Paté, cornichon
Rökt fårfiol, dillmajonäs
Grönmögelost på kex, fikon
 

Minsta antal för beställning är 10 personer per rätt. 
 
Vi kan även ordna med helgrillat lamm eller gris. Begär offert. 
 
Dryck
Specialbeställningar kan ordnas. 
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

Medeltida mat och 
dryck  i   

fantastisk miljö 
 

Vår medeltidskrog är en 
upplevelse du inte får missa vid 
ditt besök i hansestaden Wisby. 

Boka bord redan idag!


