
Välkomna till en lokal 
full av möjligheter!
Köksälvan är en stor leverantör av event med cateringkök och 
egna stora lokaler. För ett framgångsrikt event krävs kunskap. Det gör att 
vi kan skapa förutsättningarna för ett lyckat evenemang för ditt företag, dina 
kunder eller medarbetare. Vi tar vi hand om hela eventet eller om du endast  
behöver hjälp med vissa delar. Vi fixar det!

Hjärtligt välkomna!
   

 För företag och privatpersoner!
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Konferens? Säljmöte? Personalfest?

En lokal full 

av möjligheter!

Vi tar hand om ALLT, från idé till utförande! Ni 
möts av en trevlig miljö hos oss och vi står till tjänst 
med professionell personal. Vårt kök serverar hög-
klassig mat och i menyerna finns något för alla smak-
lökar som förgyller ert evenemang. Eftersom våra  
lokaler har en gemensam yta på 2000 kvm så finns det 
obegränsade möjligheter att anordna ett evenemang 

i världsklass. Vår erfarna konferenspersonal hjälper er 
med tips och idéer. Vad du än väljer, kan du vara säker på 
ett toppresultat!

Varje detalj är viktig, från maten självfallet, till möb-
ler, porslin och utsmyckningar samt underhållning. 
Vi ser till att ni får som ni önskar!

Lokalerna
Vi erbjuder några av Stockholms 
bästa och största lokaler. Njut av 
atmosfären i ovala rummet eller 
den härliga matsalen. En lokal full 
av möjligheter!

Frukost eller affärslunch?
Njut av vår nyinredda lokal. Här kan 
du njuta av en härlig frukostbuffé 
likväl som en trevlig affärslunch i 
lugn och mysig miljö. (Affärslunch 
bokas tre dagar innan).

Event
Vill du ha hjälp med ditt event? 
Vi ser fram emot att höra av er och 
göra er tillställning optimal!



Underhållning, Show och God Mat... 

Mat utöver det vanliga!
Vi älskar utmaningar! Våra maträtter och bufféer är alltid av högsta 
klass, så att våra gäster ska känna sig absolut nöjda med sitt event  
eller fest. 

Vi skräddarsyr maten efter era önskningar. När 
maten är fantastisk, är mycket vunnet. Vi har 
eget stort cateringkök och egna kockar. Vi prov-
smakar menyer, hittar nya  idéer och ser till att mat 
och dryck bildar en gastronomisk helhet. På vår 
hemsida koksalvan.se kan ni se allt vi erbjuder, 
från frukost till avslutande mingel. Läs gärna 
igenom och fundera vad som skulle passa dig/er  
och ert event!

Vill du veta mer, ring oss gärna!

Önskar ni som privatperson eller 
företag enbart boka våra lokaler för 
ert evenemang? 

Då är ni varmt välkomna att kontakta oss på 
telefon 073-502 36 34 / 08-749 06 05 alt. 
skicka ett mail till info@koksalvan.se

Menyförslag till 
event, fest eller 
konferens? 

Besök vår hemsida 
www.koksalvan.se

Menyförslag

Vi har 
kontakterna 

om ni önskar artister, 
band, musik, DJ 

eller annan 
underhållning!



Armborstvägen 1-5, ÄLVSJÖ. Tel. 08-749 06 05
info@koksalvan.se • www.koksalvan.se

Event, Fest och 
Konferens i Stockholm!

Event, Fest och 
Konferens i Stockholm!

Du får det precis som du vill ha det!


