
                                       

 
 

Konferens med Svenska Hits Krogshow 
Konferera på dagen och avsluta med en helkväll med god mat, medryckande musik och många igenkännande skratt. Vad diggade 
vi till på 80-talet? 
Vilken hit toppade listorna sjuttiosju och vad dansade vi till under det glada 60-talet. Det ska vi ta reda på tillsammans. 

Hitmaskinens besättning består av Jessica Andersson, Johanna Beijbom, Jonas Torrestad, Christian Dybeck, Pär Nymark samt 
Good News och Blåssektionen under ledning av Johan Axelsson.                                      
 

Heldagspaket 
– Konferenslokal 8 timmar, anpassad till antalet bokade personer. 
– Förmiddagsfika, ekologiskt och fairtrade kaffe med smörgås, småkakor och smoothies. 
– Konferenslunch bestående av; en aptitretare, varmrätt, smör/bröd, lättöl/vatten, kaffe och med något gott till. 
 Bordsservering i restaurangens konferensavdelning. Vi använder alltid 100% svenskt kött. 
– Eftermiddagsfika, ekologiskt och fairtrade kaffe samt fikabröd och småkakor. 
– Frukt, godis och bubbelvatten i lokalen. 
– Projektor och block/penna finns i alla våra lokaler. 
- Svenska Hits inkl. middag, en öl/glas vin till maten, kaffe & garderobsavgift. 

Pris: 
Med Meny 1: 950:- exkl. moms 1.041:- inkl. moms 
Med Meny 2: 1.055:- exkl. moms 1.216:- inkl. moms 
 

Halvdagspaket 
– Konferenslokal 4 timmar, anpassad till antalet bokade personer. 
– Konferenslunch bestående av; en aptitretare, varmrätt, smör/bröd, lättöl/vatten, kaffe och med något gott till. 
 Bordsservering i restaurangens konferensavdelning. Vi använder alltid 100% svenskt kött. 
– Eftermiddagsfika, ekologiskt och fairtrade kaffe samt smörgås eller fikabröd och småkakor. 
– Frukt, godis och bubbelvatten i lokalen. 
– Projektor och block/penna finns i alla våra lokaler. 
- Svenska Hits inkl. middag, en öl/glas vin till maten, kaffe & garderobsavgift. 

Pris: 
Med Meny 1: 893:- exkl. moms 1.030:- inkl. moms 
Med Meny 2: 998:- exkl. moms 1.145:- inkl. moms 

Datum: 
16/3, 17/3, 23/3, 24/3, 6/4, 7/4, 13/4, 14/4, 20/4 och 21/4 

Meny 1 : 
Varmrätt: Brynt fläskfilé med bearnaisesås och baconsauterade haricots verts samt krämig potatisgratäng. 

Meny 2:  
Förrätt: Husets Toast Skagen med citron och gräslök. 
Varmrätt: Brynt fläskfilé med bearnaisesås och baconsauterade haricots verts samt krämig potatisgratäng. 
Dessert: Creme Bruleé med björnbärskompott. 

Vegetariskt alternativ finns. 

Tillval:                                                                                                                      
Ett glas mousserat som välkomstdrink, 1 extra öl/glas vin, 1 avec.  
Dryckespaket: 120:- exkl. moms 150:- inkl. moms 

Övernattning på Clarion Collection Hotel Kung Oscar: 
Enkelrum: 651:- exkl. moms 729:- inkl. moms 
Dubbelrum: 960:- exkl. moms 1.075:- inkl. moms 
 

Mer information om våra lokaler och Svenska Hits finns på www.konferera.se  

Bokning: 0520-42 25 10 eller boka@konferera.se  

http://www.konferera.se/
mailto:boka@konferera.se

