
 

Skansen huvudentré har hiss. Entrén till Gubbhyllan har bred uppkörningsramp in till 
cafésalongen där det även finns handikapptoalett. Parisier-salongen har totalt ett 
trappsteg ned. Det finns en ramp för rullstol som måste beställas 5 dagar före ankomst 
utan kostnad. Parisier-salongen har samma nivå som lilla verandan. 

 
 

 
 
 
 

GRILLMIDDAG  
April-September 2023 

 
 

 
Gubbhyllan keramiska grillkök visar inga begränsningar, för såväl grillkurser och grillmiddagar. På 

Gubbhyllan grillar vi året om under maj-september extra mycket. 
Ni väljer i förväg om ni vill delta i grillningen eller ha en djupare presentation om grillkunskap, tips & råd. 

 

Gubbhyllan är en fin och rustik lokal som klär sig själv. Miljön oavsett sommar eller vinter bjuder in till 
vad som oftast beskrivs som lugnt och harmonisk men framför allt privat och personlig. 

 

Under Gubbhyllans tak är ni själva och beroende på väder har ni alltid automatisk tillgång till hela 
verandan samt möjligheten till att samla upp gästerna vid trädgården utanför med eller utan förtäring. 

 

Parisier salongen har dubbla verandadörrar som kan öppnas upp mot den lilla verandan som också har 
trappsteg direkt ut till trädgården. Även dubbeldörrar in mot Gubbhyllans cafésalong där även wc finns 

belägna. 
 

Cafésalongen används som mest för ankomstsalong, men även för dans, tårta/kaffe och bar. 
 

Bil och transport går efter Skansens ordinarie stängningstid att köra in via en sidoentré och kan släppa av 
gäster eller värdpar intill trädgården/utegården framför Gubbhyllan. 

 

 
 

BOKNING & INFORMATION 
08-66 44 200 

bokning@gubbhyllan.se 
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Utvalt erbjudande för Grillmiddag April-September, Gubbhyllan/Skansen 
Minimum 15pers,  
 
Förrätt    

• Klassiska lerpottasill med färskpotatis, mild matjessill,  
o gårdsägg, plockade örter samt brynt smör.  

 
Från Grillarna  

• ”Pull pork” fläsklägg 
• Vildsvins salsiccia 
• Grillad portabello 
• Helgrillrökt lax/regnbågssida  
• Majskolv  
• Helgrillad mustig rotselleri  

 
Tillbehör  

• Baljväxtsallad med citrus och aromatiska örter  
• Variation på gotländska betor med spenat & honungsrostade valnötter  
• Variation på tomater i färg, doft och form med ruccola och basilika  
• Gotländska potatissallad med sparris- & ramslök  
• Rostade variation på morötter (från Gotland) i kryddor och i variation 

 
Såser  

• Ramslök & örtcréme  
• Senap- & espresossås  
• Nordisk gremolata  
• Aîoli med rostad vitlök och torkad tomat 

 
Konserverade tillbehör  

• Syltad rödlök  
• Inlagd gurka- & fänkål i dill- och senapsfrön  

 
Bröd- & smör  

• Gubbhyllans nybakade surdegsbröd och vispat smör  
 
Efterrätt  

• ’Melba’ med nyvevad mjölkglass, variatio på säsongens bär, maräng & kanderad mandel 
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Prisbild 
Priser är exkl/inkl moms. 
 
Utvalda tilltugg/Smaker/Kanapé.  3sorter/person 112/125 pp. 
Utvald meny Grillmeny-Erbjudande inkl. förrätt och dessert 616/690 pp. 
Utvald dryckesmeny-Erbjudande,  2 enheter (vin, öl, cider) 176/220 pp. 
Utvald dryckesmeny, 3 viner (1glas/rätt) 300/375 pp. 
Kaffe/te buffé 40/45 pp. 
 
Fördrink alkoholfritt bubbel 201/225 fl. 
Fördrink exempel, Cava NV, Caprasia 420/525 fl 
Fördrink exempel, Champagne, Godmé 708/885 fl. 
 
Äppelmust. 33cl. 43/48 fl. 
Alkoholfri öl. 33cl 49/54 fl. 
Gubbhyllans saft/läsk 34/38 st. 
Bubbelvatten 34/38 fl. 
 
Utvalda barviner, vitt/rött/rosé 392/490 fl.    
Utvald starköl. 33cl 58/72 fl. 
Utvald starköl. 50cl 72/89 fl. 
Utvalda avec/Digestiv 77/96 (4cl) 
Utvalda groggar.   4cl 100/125 st. 
Utvalda groggar.   6cl 132/165 st. 
 
Grundhyra lokal 17:00-23:00 3 200/4 000  
Grundhyra lokal 23:00-01:00 1 600/2 000  
Ev. blomster tillkommer 
Extraöppet per 30min efter 01:00 850 /30min 
 

  
Musik 
Musikanläggning  2 400/3 000  
inkl. två högtalare och baslåda, mixerbord, mic. Koppling finns för att koppla in dator eller DJ-mixer.  
innehåller inte spelarenhet tex. Cd, dator. 
 
 
Datum för offert:  söndag den 26 februari 2023 
Giltighetstid från offertdatum:  14 dagar   
OSA preliminärt gästantal:  21 dagar före evenemangsdag 
Bekräftat antal gäster:  10 dagar före evenemangsdag 
Avbokning 30> dgr. före event  Ingen kostnad 
Avbokning 21–29 dgr. före event  20% av bokningsbeloppet 
Avbokning 7–20 dgr. Före event  50% av bokningsbeloppet 
Avbokning 3–6 dgr. Före event  90% av bokningsbeloppet 
Avbokning 2–0 dgr. Före event  100% av bokningsbeloppet 
  


