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fira er Viktiga dag i en unik miljö!

och smakrik bröllopsmiddag. 

Huset bjuder på flera möjlig-
heter när det gäller allt från 
vigsel, mingel, musik och mat 
till fotografering. Och har ni 
behov av teknik som projek-
tor, duk, mikrofon och DJ-kit 
kan ni enkelt och till förmån-
ligt pris hyra det av oss.

Varmt välkomna med 
er förfrågan!

Världskulturmuseet är en fantastisk plattform för krea-
tiva upplevelser. Här finns arkitektur i världsklass, med 
modern och gränsöverskridande design. Museets unika 
byggnad erbjuder möjlighet att arrangera bröllops-
fester året om. Hos oss får du det personliga mötet och 
tryggheten med arrangemanget och hjälp att hitta det 
bästa alternativet för er. 

Väljer ni att hålla ert bröllop 
hos oss på Världskulturmuse-
et följer vår eventkoordinator 
er under planeringsprocessen 
och är behjälplig med allt 
som rör lokalerna.  

Restaurangen hjälper till att 
vägleda er genom menyer 
och drycker till middagen för 
att tillsammans skräddarsy 
er alldeles speciella högtids-
dag. Köket med sina duktiga 
kockar i spetsen står som 
garant för att ni får en god 





menyförslag och exempel
Världskulturmuseet erbjuder flera olika alternativ 
på mat och dryck till ert bröllop och restaurangen 
hjälper er gärna att kombinera mat och dryck som 
passar för just er bröllopsfest! 

Nedan visas ett förslag på upplägg med meny och 
mat. Självklart finns vegetariska alternativ att 
tillgå.

meny ”klassisk” 495 kr/person 

förrätt:
Toast Skagen med plocksallad och stenbitsrom samt örtolja

eller
Lufttorkad skinka med melonsallad och vinaigrette 

på soltorkade tomater.

Varmrätt:
Örtbakad laxfilé på zucchini med lime och basilikasås,

serveras med en tomat och skaldjursrisotto
eller

Polentastekt majskyckling med en ragu av rödvin, lök, 
svamp, sidfläsk och bondbönor, serveras med en 

potatis- och rotfruktsterrin
eller

Helstekt fläskfilé med ljummen äppel- och rosmarin-
kompott, rödvinsdemiglace, säsongens gräddkokta  

svampar samt rostad potatis

dessert:
Pannacotta med flädermarinerade jordgubbar och mynta

eller
Vaniljglass med drottningkompott och knäckflan

Vinpaket från 220 kr/person



menyförslag och exempel



Bryggan kallas vår festvåning som finns på femte 
våningen i museet där glasfönster runtomkring ska-
par härlig rymd och öppet ljus. Ett möjligt upplägg 
kan vara att börja er högtidsdag med att mingla med 
dryck och tilltugg tillsammans uppe på någon av 
museets takterrasser med fin utsikt över hela centrala 
Göteborg och Lisebergs grönska. Efter minglet kan 
dagen fortsätta med bröllopsmiddag på bryggan, och 
kvällen avslutas med dans och underhållning.

Bröllopspaket på ”Bryggan”

paketpris 20 000 kr  
Detta ingår:
• Tillgång till lokalen 12.00-02.00
• Entrévärd kl 17.00-02.00
• Avstämningsmöte med koordinator och hovmästare
• Möblering
• Uppdukning med linnedukar och fullständiga kuvert
• Städning

Detta ingår inte:
• Mat
• Dryck
• Teknik (prisexempel teknikpaket (PA kit) inklusive 

mikrofon, högtalare, mixerbord, DJ-bås: 2000 kr)



”Vi kan inte tänka oss något 
bättre ställe för bröllopsfest och 
kommer varmt rekommendera 

museet till vänner och bekanta - 
allt fungerade helt perfekt!”

Brudpar 2015



kontakta oss för mer info:

konferens@varldskulturmuseet.se
Tel: 010 - 456 1156

All mat och dryck beställs genom vår restaurang 
på telefon 031- 632723, kim@restaurangtabla.se
Se fler förslag på menyer, bilder med mera på 
www.varldskulturmuseet.se

Välkommen!
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