
på Kapitelhusgården i Wisby

Välkommen o ni lycksaliga besökare, till Wisby stad. Låt oss 
välkomna er till gästabud i det mäktiga Kapitelhuset, och ge er 
en kväll ni sent skall glömma!
Bjud in till gamman i biskopens gamla festsalar från 1200-talet. Här bjuds 
det 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. 

Så för all del, kom och låt oss ta väl hand om Er för en afton, men tag er i 
akt och håll er till varandra, för här i staden finns det djävlar och odöda som 
ingen stadsvakt i världen kan hålla ordning på, och har ni otur får ni se’t. 

S:t Laurentius gille 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.  
 

Gillet kretsar kring sägner om gården och livet på medeltiden. 
Allt hålls samman av de olika aktörerna – gycklare, musikanter, eldfängd 
underhållning, serveringspersonal och gilleshövding. 
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 - Oktober i Stensalen 
                             Januari-December i Källaren 
 

Pris: 11 875kr + 781kr/person inkl moms 
 

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

S:t Laurentius gille
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Förrätt  Kryddiga korvar, oststavar, vitlökskryddade morötter, äpple,  
   bröd, honungssmör 

Varmrätt Grillad kyckling späckad med torkad frukt, serveras med  
   honungsbrynt kål
 
Efterrätt Fläderpudding med blåbärssås och kryddig sås
 
Vegetariskt alternativ
Förrätt  Kanelgurka, syltlök, vitlökskryddade morötter, surkål, äpple,  
   bröd, honungssmör
Varmrätt Paj med skogssvamp, spenat och örter, serveras med hon 
   ungsbrynt kål och färskost
 

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
 
 

Underhållning 
 
Samtliga priser angivna inkl moms.
Musiker   2 500kr /st*
Gycklare   5 000kr /st
Eldshow   6 250kr * 
 * Enklare musikunderhållning samt enklare eldkonst ingår redan i priset.

 Meny
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