BRÖLLOPSFEST HOS GROUPE GRENOUILLE
Groupe Grenouille är samlingsnamnet för Grodan, Montanari och Operarestaurangerna. Tillsammans kan vi erbjuda lokaler för olika typer av fester - till allt från den lilla, intima, privata festen till
det stora, påkostade, storslagna, hejdundrande kalaset. Vår tradition inom mat, dryck och fest spänner över många årtionden. Vi omger oss endast med de bästa medarbetarna och de bästa råvarorna,
vilket är en bra start på ett härligt bröllop.

VÅRA FESTLOKALER

Festvåning (IVA)

Vinbaren

Middag för 60-160 personer.

Fördrink/mingel/lysning för 30-80 personer.

En av Stockholms vackraste festvåningar.

Guldfoajén

Guldterrassen

Middag för 70-120 personer.

Fördrink/bar/dans för 70-120 personer.

Grandios lokal för bröllop.

Ligger i anslutning till Guldfoajén.

Rotundan
Middag för ca 250 personer.

Piccolo
Bjudningar för 20-40 personer.
Middag/mingel/lysning innan bröllop
med familj och nära vänner.

GRODANS FESTVÅNING
Restaurang Grodan disponerar, tillsammans med
Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, en av
Stockholms vackraste festvåningar.
Det centrala läget invid Stureplan är svårslaget om
man vill vara i Stockholms city. Närheten till
tunnelbana, skärgårdsbåtar och kyrkor gör logistiken lekande lätt.
Lokalen är från förra sekelskiftet och har allt man
kan önska sig i form av kristallkronor, stuckatur
och en härlig atmosfär i guld och vitt.
I anslutning till festvåningen finns tre salonger som
även kan användas separat för mindre sällskap.
Maximalt sitter 160 personer bekvämt och luftigt
med 10 personer runt varje bord.

Kontakt: Jeanette Liess Pettersson
E-post: jeanette@grodan.se
Tel: 08-545 85 282
Mobil: 0709-10 98 87
www.grodan.se

MENYFÖRSLAG
Salt & Sött - 661:Gravad gös med rödbetscrumble, torkad
parmaskinka och citrontimjanskum
Hjortfilé med stekta svampar, svartrot, grönkål,
brysselkål, rödvinssås och västerbottenpotatis
Chokladfondant med bärterrine och vaniljparfait

Gård & Land - 670:Gravad oxfilé med bakad äggula, syrad steklök och
friterade kikärtor
Dadelglacerad lammytterfilé med rillette på
lammbog med rotfruktsterrine, säsongsgrönsaker
och rosmarinsky
Citrontarte med vinbärsgelé

Norr till söder - 675:Terrine på fläsklägg med pumpacrème, syltad
pumpa, krispig ingefära och palsternacksflarn
Lax ”en croûte”, smördegsbakad lax med glacerad
fänkål, bakad selleri, forellromssås och citronpotatisstomp
Pavlova med passionsfruktscrème och halloncoulis

Klassisk meny - 689:Toast Skagen med handskalade räkor, Kalixlöjrom,
citron- och äppelsallad och hembakad kavring
Oxfilé tournedos med kaprisgremoulata, vitlöksfräst spenat, rödvinssky och rostad rotfrukter
Crème caramel

Dessa är endast förslag på menyer. Vi kan självklart ta
fram en meny i samråd med er som ni blir nöjda med.
Menyförslagen och priserna ovan gäller t.o.m. 31 mars
2015.

Bankettens möblering
Banketten är möblerad med runda bord om 10
gäster/bord vid middagssittning. Honnörsbordet
kan man välja att ha som runt eller rektangulärt/
ovalt. Önskar man byta ut alla bankettens bord till
rektangulära bord hyr vi in dessa enligt
offert.

Dekoration
Önskar man blomdekorationer och övrig
utsmyckning ordnar man detta själv eller så
hjälper vi till med detta enligt offert.

Fördrinkslokal
Fördrink kan intas i vår moderna, ljusa foajé
vilket gör att gästerna får två helt olika
upplevelser av en middagssittning. Om vädret
tillåter kan vi även använda den trevliga och
gröna innergården.

Middag
Serveras i den pampiga bankettsalen.

Bröllopstårta
Bröllopstårta kan vi självklart hjälpa till med då vår
fantastiska konditor Nils finns i huset. Önskar ni
köpa in tårta externt tillkommer en kuvertavgift per
person för denna.

Bensträckare
Efter middagen är det skönt med en liten bensträckare. Banketten ställs då i ordning för dans
och barservering. Under denna lilla paus kan man
med fördel servera förfriskningar i samma lokal
som man tog fördrinken i.

”After dinner”
Banketten ställs i ordning för dans och barservering. Dansen gör vi plats för i den främre
delen av bankettsalen. Vi tar bort det mittersta
runda bordet och skjuter de andra åt sidan. Det
kan vara skönt med lite sittplatser nära dansgolvet.
Vi sätter upp en liten bar som ni själva väljer vad
den ska innehålla och om ni önskar bjudbar eller
betalbar. Några ståbord ställs fram vid baren för
lite barhäng.

Underhållning
Ni kan självklart ordna med detta själva eller så
hjälper vi gärna till då vi har en toppenkontakt i
branschen! Det finns ingen befintlig scen i lokalerna. Om sådan önskas hyr vi in mot offert. Det
finns en ljudanläggning om ni önskar använda er
av mikrofon till tal eller bakgrundsmusik via t ex
läsplatta eller smartphone.

Hur länge
Banketten har en s.k sluttid kl. 02.00 – sista dansen kl. 01.30. Önskar ni ha en liten stund extra kan
detta alltid diskuteras när vi kommer så långt.

OPERARESTAURANGERNA
Ett samarbete med Kungliga Operan och Operarestaurangerna ger unika möjligheter att ställa till
med bröllop i någon av Operans fantastiska lokaler.
Operahuset, med anor från 1773, andas alltigenom
fest, glädje, flärd och glamour.
Ett sommarbröllop kan inledas med brudskålen utomhus på den nyöppnade Guldterrassen med utsikt
över Stockholms Slott och den brusande Strömmen.
Middagen intas med fördel i den magnifika Guldfoajèn, som tar upp till 140 personer. Dans och
efterföljande fest en trappa ner i den vackra foajèn.
Mat och dryck matchar miljön och tas fram i samarbete med brudparet.
En bröllopsfest utöver det vanliga!

Kontakt: Klara Östman
E-post: klara.ostman@operan.se
Tel: 08-791 43 57
Mobil: 070-926 29 42
www.operan.se/restaurang

Lokaler
Guldfoajén – sittande middag vid runda bord ca
120 personer, mingelfest ca 200 personer
Rotundan – sittande middag vid runda bord ca
250 personer, mingelfest ca 400 personer

Dekoration
Önskar man blomdekorationer och övrig utsmyckning ordnar man detta själv eller så hjälper
vi till med detta enligt offert.

Välkomstdrink
Vid vackert väder kan välkomstdrinken intas ute
på Guldterrassen. Alternativt nere i Arkaden vid
stora entrén.

Middag
Serveras i den pampiga Guldfoajén eller i
Rotundan.

Bröllopstårta
Bröllopstårta kan vi självklart hjälpa till med.
Önskar ni köpa in tårta externt tillkommer en
kuvertavgift per person för denna.

Bensträckare
Efter middagen är det skönt med en liten bensträckare. Lokalen ställs då i ordning för dans
och barservering. Vid vackert väder kan man med
fördel servera förfriskningar ute på Guldterrassen
alt i Arkaden. Barmodul finns i Guldfoajén men
måste hyras in till Rotundan mot offert.

Underhållning
Ni kan självklart ordna med detta själva eller så
hjälper vi gärna till då vi har en toppenkontakt i
branschen! Det finns ingen befintlig scen i lokalerna. Om sådan önskas hyr vi in mot offert.

Hur länge
Guldfoajén har en s.k sluttid kl. 03.00 och Rotundan kl. 01.00. Sista dansen är en halvtimme före
sluttiden.

MENYFÖRSLAG
Meny 1 - 645:Sotad torskrygg med rostade tomater, körvel och chorizo
Rödvinsbrässerad oxbringa med smålökar, morotskräm och
rökt sidfläsk
Chokladbakelse med kardemumma- & chokladglass med havtornscurd

Meny 2 - 695:Sockersaltad röding med saltrostade rödbetor, pepparrot och
brynt smör
Äppelrimmad hälleflundra med blomkålskräm, hasselnötter
och hummervinaigrette
Gräddfilsglass med hjortron, sockerkaka och honungsströssel

Meny 3 - 745:Kalixlöjrom med trattkantarellskum, riven brioche och smålökar
Citron- och fänkålsbakad torskrygg med kronärtskockskräm,
friterad lök & kapris
Rostad mandelkaka med nypon, vanilj- & mandelglass

Dessa är endast förslag på menyer. Vi kan självklart ta fram en
meny i samråd med er som ni blir nöjda med.
Menyförslagen och priserna ovan gäller t.o.m. 31 mars 2015.

BRÖLLOPSTÅRTA
Vår konditor Nils Eriksson hjälper gärna till med er bröllopstårta.
Nils arbetar till vardags som konditorchef på restaurang Grodan har bakgrund som
konditor på bl.a. Berns Salonger och Operakällaren.
Han har arbetat som konditor vid flera stadsbesök på Kungl. Slottet samt bl.a. arbetat
vid Kronprinsessan Victorias och Prins Daniels bröllop 2010 samt vid Nobelmiddagen
2014.
Väljer ni en tårta av Nils kommer ni garanterat att bli mycket nöjda.
Ni har självklart möjlighet att välja att beställa er tårta från annat håll. I de fall så
tillkommer en kuvertavgift per person för denna.

