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EVENT PÅ VILLA WERA  

 
NOBELMENY 

 
 

Boka en helkväll hos oss på Villa Wera där ni får avnjuta 
Andreas Hedlund Nobelmeny från 2012 och 2013. 

  

Röding 2012 
Gravad röding med blomkålsterrin, Kalixlöjrom och dillmajonnäs 

2014 Notre Dame de Cousignac, Côtes de Rhône Blanc, Frankrike 
 

Fasan 2012 
Fasan med kantareller, inkokta päron, vintergrönsaker och 

mandelpotatispuré 
2009 Nipazzano Riserva Chianti Rufina, Toscana, Italien 

  

Choklad 2013 
Choklad med nougat och havtornsexplotion 

2011 Villa Giada Moscato D’ Asti , Piemonte, Italien 
 

Menypris: 
720 kr/p 

 
Vinpaket: 
590 kr/p  

I priset ingår: En fördrink, ett glas till förrätten, två glas till 
varmrätten, dessertvin och kaffe/te 

Alla priser är ex moms 
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DRYCKES PROVNINGAR 
 

Ost och vinprovning på Villa Wera 
 

Under en timme kommer vi att berätta om ost och vin i 
kombination, prova vinerna och ostarna tillsammans samt 
uppleva olika smakkombinationer. Efter provningen kan ni 

köpa med er era favoritostar. 
Provningen består av fyra olika ostar och viner som kommer 

presenteras av vår sommelier och vår ostansvariga 
 

Kostnad för provningen är 495 kr/p ex moms 
 

Vinprovning 
 

Vinprovning med druvtypiska viner, två vita och två röda med 
vår sommelier. 

 
Kostnad för provningen är 395 kr/p ex moms 

 
Efter provningarna kan vi erbjuda en ost- och charkbuffé, med 

vårt egna surdegsbröd, 
potatissallad, fetaostsallad och tryffelmajonnäs för 

195 kr/p ex moms 
Eller en jordärtskockssoppa med ost och vårt egna 

surdegsbröd för 145 kr/p ex moms 
 

Vi tar minimum 10 personer i en grupp och max 40 personer åt 
gången för dessa provningar. 
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MATLAGNINGSKURS 
 
 

Kom med jobbet eller ett gäng kompisar och laga mat med 
Andreas Hedlund Årets Kock 2002 samt Nobelkock 2012 - 

2013 och Johan Lundström, Ambassadörkock. Under 4 timmar 
lagar ni mat tillsammans som ni sedan får avnjuta med gruppen 

1150 kr/p ex moms 
Då ingår kursen och en trerättersmiddag. 

 
Kontakta oss så syr vi ihop ett upplägg som passar er. 

Minst 10 och max 20 personer för dessa event. 
 
 
 

BOKA AW FÖR FÖRETAGET 
 
 

Vi hjälper er gärna med att boka en egen AW hos oss för 
företaget eller kompisgänget. 

 
Vi roddar upp med goda drycker, ost- & charkbuffé eller varför 

inte våra egna hamburgare. 
 

Vi kan ordna med musik, DJ och mat till eventet. 
Hör av er med en förfrågan så skickar vi en offert på era 

önskemål 
 
 
 
 


