HÖGTIDER, FÖDELSEDAG, FEST

FIRA VID HAVET
Att säga ja till varandra, fira en födelsedag eller någon annan högtid i vänners och familjs närvaro är något
alldeles speciellt och Marstrand är speciellt. Nej, det är bättre än så. Det är magiskt. Denna förtrollade plats
med Västerhavet som närmaste granne är helt enkelt perfekt när ni skall fira det extra speciella. Året om.
I en av våra unika lokaler ser vi tillsammans till att ert speciella tillfälle får den perfekta kombinationen av salt,
sött, kallt, hett, starkt, rörande och alldeles hänförande underbart. Anländ med båt, bil eller kollektivt och avnjut
er middag i en av våra festvåningar. Vi har två mycket speciella sådana.
Vinden är en lokal med oslagbar och unik utsikt över Marstrandsön och hamnen. Belägen högst upp i vårt hotell
med högt i taket, egen bar och alla möjligheter till att skapa en unik atmosför.
Vid Marstrands norra hamninlopp ligger Sillsalteriet som ett monument över en av Marstrands absoluta storhetstider. Välbevarat, ursprungligt, rustikt och unikt. Sillsalteriet nås med båt för bästa upplevelsen, men självklart
går det även att ansluta fotledes med en cirka 15 minuters promenad från Marstrands Havshotell.

Kom hit. Här firas det ordentligt.
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FESTPAKET
Välkomstskål
3-rätters middag
Vinpaket 3 glas
Kaffe på maten
Pris per person Vinden: 1095kr
Pris per person Sillsalteriet: 1400kr
(inkl båttransport från hotellet till Sillsalteriet. På vägen hem tar ni en skön promenad.)
Det som kan tillkomma är en kuvertavgift eller lokalhyra beroende på antal och lokal. Se information om lokalhyra.

FESTMENY
Festmiddagen lagar vi så klart i samråd med er. Våra kreatörer i köket har stor vana och erfarenhet och är med
och guidar er hela vägen fram. Vinpaket för årets menyer tas fram i samband med ditt val av meny då våra
leverantörer kontinuerligt uppdaterar sina sortiment efter säsong.
Menyerna uppdateras kontinuerligt efter trender och säsonger och kan därför skilja sig från det som presenteras här.
FÖRRÄTTER
Matjessill från Klädesholmen med kryddostcreme, kavringsjord, bakad äggula, regnbågsrom, dill,
gräslök och ostkrisp samt rädisor.
Gravrökt lax med blomkålsmousse, rökt sikrom, crudité på knippe morot och gurka vänt i
citronolja, brödkrisp samt gröna blad.
Bakad kalvrygg med lagrad svecia, kumminbakade rödbetor, rostade hasselnötter,
smörstekta krutonger och vattenkrasse.
Rotselleri bakad över natt med crudité på sommargrönt, vinägrett på hasselnötter,
picklad rödlök och spenat.
Klassisk Skagentoast toppad med löjrom. Tillägg 100 kr/ pers.
Löjrom från Vänern serverad på klassisk vis med syrad grädde, finskuren rödlök och smörstekt toast.
Tillägg 150 kr/pers.

FESTMENY
VARMRÄTTER
Skinnstekt Kummelrygg med saltkokt grön sparris, kokt färskpotatis vänd i dill samt citronemulsion smaksatt
med rökta räkor och gräslök samt riven pepparrot ifrån Fjärås.
Ångad rödtunga, kompott på färskpotatis, sockerärta, rädisa, fänkål och vårlök samt smörad vitvinssås
smaksatt med gräslök och dill.
Grillad ryggbiff med grönärtscreme, bakad lök vänd i champagnevinäger, primörsallad med
gräslök och pepparsky.
Örtmarinerad grillad lammytterfilé med palsternackapuré, säsongens baljväxter vända i olivolja och
persilja, och sky kokt med rödvin.
Röda linsqueneller med grönärtscreme, bakad lök vänd i champagnevinäger, primörsallad med gräslök
samt en persiljeemulsion.
EFTERRÄTTER
Crème Brûlée med säsongens bär.
Variation på Hallon, sorbet, kräm, marmelad och skum med yoghurtmousse, maräng och kanderade pistage nötter.
Chokladbavaroise med mörk chokladcreme, rostad cocossorbet, sesamkaka, mandelkrisp och vitchokladpulver.
Jordgubbspannacotta med marinerade jordgubbar, champagnemousse och jordgubbscoulis samt pepparmaräng.
Ottos osttallrik med kvittenmarmelad och här bakat knäcke.

EN EXTRA SPECIELL UPPLEVELSE
Uppgradera din festmiddag till en Sharing-middag där alla rätter serveras på fat som delas mellan sällskapet vid
bordet. Ett familjärt och socialt sätt att uppleva er mest speciella dag.
Sharing meny:
2st förrätter från menyn (eget val) och 2 förrätter av kökets val
1st varmrätt från menyn (eget val)
1st dessert från menyn (eget val)
Förrätten serveras i mindre rätter på fat, som ni tillsammans med era gäster delar på till bords.
Varmrätten serveras på ett gemensamt fat att ta från och så även desserten.
Uppgradering till sharing meny: 100 kr/person
Tillägg: Skagen Toast: 50 kr/person
Tillägg: Löjrom: 75 kr/person

FÖDELSEDAGSTÅRTA
Pris från 125 kr/person.
Tårtan görs i vårt eget bageri i hotellet. Våra duktiga konditorer hjälper dig med smak- och färgförslag samt
dekortaion. Speciella önskemål, enligt offert.
För medhavd födelsedagstårta debiteras en serveringsavgift om 45 kr/person.

LOKALHYRA
Festvåning- Vinden: 70 personer eller fler: lokalhyra ingår. Minsta antalet betalande gäster är 70 personer.
Max 200 gäster.
Festvåning- Sillsalteriet: 5000kr. Minsta antal betalande gäster är 80 personer. Max 350 gäster.
Tillgång till festvåning från kl. 10:00. Lokalen möbleras under natten och dukas samma dag.
Önskar ni tillgång till lokalen från kl. 18 dagen innan utgår en avgift på 10 000 kr.
Vita stolsöverdrag 50 kr/st - Hyra av ljudanläggning för festen 4000 kr

TILL SIST
BETALNINGSVILLKOR
En preliminär bokning görs vid första stadiet och hålls maximalt under en månads tid. Efter en månad önskas besked
om bekräftelse av bokning. När bokningen bekräftas ska en boknings-avgift på 10 000kr betalas in inom 30 dagar
som dras av på slutnotan. Två månader innan festdagen meddelas definitivt antal gäster och 95% av värdet på bokat
arrangemang betalas. Resterande summa betalas vid avresa via faktura eller betalkort.
Alla priser är angivna inklusive moms. Festbokningar bekräftats alltid skriftligen för båda parters skull.
AVBOKNINGSREGLER
Får Marstrands Havshotell in andra förfrågningar under den preliminära bokningstiden kan hotellet kräva ett beslut
från gästen om den önskar behålla lokalen eller inte inom 7dagar. Vid avbokning som görs före förskottsbetalningen
på 95%, tillfaller bokningsavgiften på 10 000kr Marstrands Havshotell. Avbokning som görs senast 8 veckor innan
ankomst debiteras 50 % av beställningens totala värde.
Avbokning som görs senare debiteras 100% av beställningens värde.
Enstaka avbokningar kan ske utan debitering 14 dagar innan ankomst.
*Med reservation för ändringar och felskrivning.

