tindrande
julFEster

Samla ihop kollegorna det är dags för att avsluta året på
ett extraordinärt sätt! Kom förbi och låt oss sätta ihop en
kväll som ni inte vill ska ta slut!

alternativ ett - från cirka 100 gäster
Börja med At Six glögg och små aptitretare på kvarterets
takpark, Stockholm Under Sjärnorna, fortsätt sen med
middag och en ordentlig fest i Social At Six för att fira av
året på allra bästa sätt.
alternativ två - från cirka 100 gäster
Stanna kvar inne i värmen hela kvällen. Börja med våra
unika punch bowls att dela och lättare snacks för att sen
fortsätta med middag och avsluta med en fest som är
värd att minnas långt in på nästa år.
Hör av dig till events@hotelatsix.com eller din
kontaktperson på At Six för att höra mer eller boka, vi är
alltid här för dig. Priser på nästa sida.

brunkebergstorg 6
stockholm
hotelatsix.com

julFEst på At six

alternativ ett - från cirka 100 gäster
Börja med At Six fördrink och små aptitretare på
kvarterets takpark, Stockholm Under Sjärnorna,
fortsätt sen med middag och en ordentlig fest i
Social At Six för att fira av året på allra bästa sätt.

alternativ två - från cirka 100 gäster
Stanna kvar inne i värmen hela kvällen. Börja med
våra unika punch bowls att dela och lättare snacks
för att sen fortsätta med middag och avsluta med en
fest som är värd att minnas långt in på nästa år.

före middag på stockholm under stjärnorna
Fördrink
140 sek / person
Kanapéer
50 sek / styck
middag i social at six
Julinspirerad meny
från 590 sek / person
Matchande vin
84 sek / glas
Kaffe och vatten ingår, matmeny finns separat
efter middag i social café
Öppen bar
kostnad efter åtgång
Barmeny finns separat
övrigt
DJ
2000 sek / timme
Garderob
30 sek / person
Vakt
550 sek / timme, minst fem timmar
Tekniker
850 sek / timme, minst fyra timmar
Lokalhyra
från 30.000 sek

före middag i social at six
Punch bowl
124 sek / person
Kanapéer
50 sek / styck
middag i social at six
Julinspirerad meny
från 590 sek / person
Matchande vin
84 sek / glas
Kaffe och vatten ingår, matmeny finns separat
efter middag i social café
Öppen bar
kostnad efter åtgång
Barmeny finns separat
övrigt
DJ
2000 sek / timme
Garderob
30 sek / person
Vakt
550 sek / timme, minst fem timmar
Tekniker
850 sek / timme, minst fyra timmar
Lokalhyra
från 30.000 sek

Alla priser är exklusive moms

Alla priser är exklusive moms

