Företagsevent
Bara en kvart från Göteborg hittar du oss, bland kullar och lummiga skogar. Gunnebo Slott och
Trädgårdar är en av landets främsta 1700-talsanläggningar och är ett av regionens mest
populära besöksmål. Hos oss hittar du trädgårdar, slottsbutik, lantgård, orangeri och Gunnebo
Kaffehus och Krog. Självklart arbetar vi utifrån ett ekologiskt och hållbart perspektiv. Vi har öppet
året runt och erbjuder våra besökare ett brett utbud av evenemang.
Kvällsmiddag i Kaffehus och Krog
Boka upp hela restaurangen för er själva. Köksmästaren skriver en meny för kvällen där vi låter
grönsakerna vara huvudinslaget medan fisk och kött kompletterar rätterna. Våra råvaror är
ekologiska och i mesta möjliga mån använder vi oss av våra egna djur och grödor. Välj mellan en
två- eller trerättersmeny med passande vinmeny som tillval.
Pris från: 450 kr per person, minimum 15 personer och maximum 65 personer.
Matlagningsaktivitet - Middag från vedugnen
Laga mat med våra kockar i Kaffehus och Krogs kök. Börja kvällen med en törstsläckare och
förbered er på en kväll med samtal om ekologi, matsvinn och smaker. Uppdelade i grupper om ca
tre till fyra personer hjälps vi åt att laga som sen serveras till resten av sällskapet.
När desserten är avnjuten avslutas kvällen med en kopp kaffe och hemlagad tryffel.
Pris från: 1065 kr/person, minimum 10 personer och maximum 16 personer
Matlagningsaktivitet - Ur och skur
Laga mat med våra kockar över öppen eld i köksträdgården!
Kom klädd i kläder efter väder. Fatta ett glas törstsläckare med tilltugg intill köksträdgården där
eldarna sprakar och muurikkan är varm. Kockarna presenterar menyn med både varma rätter och
tillbehör. Grönsaker är vår hjärtefråga men även fisk, skaldjur och/eller kött får utrymme.
Uppdelade i grupper om ca fyra personer hjälps vi åt att laga. Samtal kring ekologi, smaker och
tekniker utbyts under kvällen och när maten, efter ca två timmar, är klar dukar vi upp för middag
inne vid brasan i matsalen. När desserten är avnjuten avslutas kvällen med en kopp kaffe och
hemlagad tryffel.
Pris från: 1125 kr/person, minimum 16 personer och maximum 40 personer
Dryck tillkommer enligt ordinarie prislista. Alla priser är exkl. moms

VI ERBJUDER OCKSÅ
Yoga
Börja konferensen med ett stärkande yogapass. Passet leds av en av Göteborgs
välrenommerade yogalärare. Ingen erfarenhet krävs. Efter avslutad klass dukar vi upp en
hälsosam och vegetarisk frukost i Gunnebo Kaffehus och Krog.
Pris: från 325 kr/person, minimum 6 personer och maximum 25 pers
Visning i slottet
Välkommen att upptäcka Gunnebo slott! Placerat på en kulle står det nyklassicistiska
slottet med utsikt över det omgivande landskapet. Gunnebo byggdes som lantställe för den
framgångsrike köpmannen John Hall och dennes familj. Hela anläggningen ritades av
Göteborgs stadsarkitekt Carl Wilhelm Carlberg.
Pris från 1200 kr. Max 2 grupper samtidigt (25 pers/guide).
Skvaller och skandaler i slottet
Slottsvisning kryddad med märkliga händelser och underhållande anekdoter om Gunnebos
historiska ägare.
Pris från 1200 kr. Max 2 grupper samtidigt (25 pers/guide). 45 min
Visning i trädgården
Rundvandring i den formella trädgården och köksträdgården. Presentation av Gunnebos
historia utifrån ett trädgårdshistoriskt perspektiv. Ett stopp på rundturen sker vid
byggplatsen för orangeriet. Bokningsbart från slutet av april till oktober.
Pris från 1200 kr. Max 2 grupper samtidigt (25 pers/guide). 45 min
Visning i orangeriet
Just nu pågår ett av landets mest ambitiösa rekonstruktionsprojekt; Gunnebo återfår sitt
orangeri. Den ursprungliga byggnaden förföll och nedmonterades före 1830. Utifrån ett rikt
källmaterial återuppförs byggnaden på ursprunglig plats. Gunnebos guider tar er med in på
byggplatsen och berättar om det gamla orangeriet och hur det användes samt om det
pågående projektet.
Pris från 1200 kr. Max 2 grupper samtidigt (25 pers/guide). 45 min
Bokning och offert
031-334 16 00 eller maila till kontakt@gunneboslott.se
Alla våra priset är exklusive moms.

