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MÖTE ELLER FEST?
På Hard Rock Cafe organiserar vi allt från möten, konferenser, 
minimässor till fester i en utvecklande och kreativ miljö. Vi 
erbjuder er en unik mötesplats där vi gör allt för att uppfylla 
och tillgodose allas behov. 

Med flera olika eventytor kan vi ta
emot allt från den lilla gruppen till årets stora fest.
Ni kan beställa middagen direkt från Á la carten, välja någon 
av våra bufféer eller skapa er en egen utvald temameny 
tillsammans med vårat kök.

Självklart kan ni kombinera ert event med att spela
Shuffleboard en våning upp! 

Vi tar gärna ett helhetsansvar för att er tillställning ska bli så 
lyckad och underhållande som möjligt!



VÅR  FESTLOKAL

På andra våningen hittar ni vår stora festlokal som vi kallar 
för loungen, här kan man sitta upp till 100 personer eller ha 
150 personer på mingel. Loungen är en perfekt lokal för att 
kombinera konferens, middag och fest.

I lokalen har ni en egen bar, privata toaletter, ett DJ bås, 
projektor med duk och fullt utrustat ljud och ljus system. 
Projektorn kopplar man enkelt upp sig till via WIFI. Mikrofoner 
finns också om så önskas. I anslutning till denna lokal har vi 
våran shuffleboard som är en perfekt aktivitet att kombinera 
erat event med! 



I Ledgends Room sitter ni avskilt i ett rum som andas Hard Rock 
Cafe. Perfekt för möte, konferens, svensexa/möhippa eller 
födelsedagsfirande. Passar även bra som ett privat rum för 
after work eller för att kolla matchen! Rummet anpassas enkelt 
efter önskemål och antal gäster, från 10 personer upp till 25 
sittande matgäster. I Ledgends Room finns trådlös uppkoppling 
till två skärmar. 

LEDGENDS ROOM



PRISER
Vi skräddarsyr eventet efter era önskemål och budget,

kontakta oss gärna så hjälper vi till att ta fram ett förslag
som passar.

OMRÅDE MINGEL SITTANDE PRIS

Lounge 150 100 10 000kr

Lounge + 
Shufflebord

250 150 20 000kr

Legends Room 25 25 5 000kr

Vill du veta mer, boka eller få en offert? 
Tveka inte på att höra av dig! 

nathalie.franzen@hardrock.se
louise@hardrock.se
www.hardrock.se




