Edsbacka Bistro Strängnäs
- Vi strävar efter personlighet och kvalité. Med våra lokala
producenter, odlare och bönder till hjälp vill ge er det bästa
närområdet har att erbjuda i en enkel men välarbetad form.
Vi bryr om oss dig och det vi serverar, från maten till
drycken. En kvarters krog med det lilla extra.
Utöver vår restaurang med kvälls a la carte kan vi hjälpa till
med catering, fest, dagskonferensen, föreningsstämmor eller
varför inte en ölprovning med några av våra lokala
bryggerier. Vi inriktar oss till mindre sällskap & företag
mellan 10–40 personer vid våra event och arrangemang.

Välkommen till oss!
Vi anordnar och hjälper gärna till med
✓ Dagskonferens
✓ Föreningsstämmor & möten
✓ Catering – privat & företag
✓ Bröllopsmaten
✓ Minnestunden
✓ Provning med
- Mälardalens Brewing CO
- SträngeBrew
- Eskilstuna Ölkultur
- BonneBox – Champagne Mathelin
✓ Aktivmatlagning med ledning av våra kockar
✓ Abonnera till valfritt event
✓ Hyr bistron per timme (endast lokalen/innergården)
För menyer, mer information och för offert kontakta oss på 0152–16300
Strangnas@edsbackabistro.se
www.edsbackabistro.se
Västervikstorget 6
645 30 Strängnäs

Catering
Vi hjälper er med en modern buffé eller en meny anpassad för
tallriksservering. Hos oss finner ni inga färdiga buffémenyer utan allt
anpassas efter gästens behov och önskan. Är ni på bröllops tankar? Då
kan vi hjälpa er med maten. Vi har samma filosofi med cateringar som vi
har i matsalen på bistron. Närodlat, bra råvaror och med omtanke.
Kontakta oss för att boka in ett möte. Vi levererar catering året om.
Dagskonferens
Från och med hösten 2017 anordnar vi gärna er dagskonferens på
bistron. Abonnera restaurangen helt själva och konferera i en personlig
miljö mitt i Strängnäs. Vi inriktar oss främst till de mindre företagen i
närområdet. Ni kan välja att konferera i en halvdag alternativt en heldag.
Fika och lunch ingår i båda paketen och vi tillhandlar er det ni behöver
för er dagskonferens. Konferens kan ej göras juli, dec och januari.
Minnestunden, föreningsstämmor och möten
Under dagtid och kvällstid måndagar till torsdagar finns även
möjligheten att anordna enklare tillställningar utan dyra lokalhyror.
Aktivmatlagning
Måndagar till torsdagar finns chansen att i litet sällskap tillaga er egen
meny tillsammans med våra duktiga kockar. Ni har restaurangen och
köket för er själva och ni är både kockar, serveringspersonal och gäster
för en kväll. I paketet ingår en tre rätters meny, dryck och allt som
behövs under kvällen. Rekommenderat antal är mellan 6 – 8 personer.
Provningar
Med hjälp av våra duktiga lokala hantverkare och importörer inom dryck
kan vi anordna olika provningar med öl och Champagne. En provning tar
cirka 1–2 timmar beroende på antal gäster. I varje paket ingår dryck och
mat. Rekommenderat antal personer är 10 – 30st
Abonnera
Bistron kan abonneras alla dagar i veckan för ditt arrangemang. Bröllop,
kalaset eller studenten. Vi kan ta emot cirka 35 personer i samma
matsalsdel och max 50 personer i restaurangen. Mat och dryck anpassas
efter era önskemål. Det finns även en innergård med bar, uteservering
och loungemöbler som ingår vid abonnering. Boka in ett möte med oss.

Edsbacka Bistro Strängnäs
Information vid catering
Öppettider
Restaurangen är öppen kvällstid fredag och lördag och
vi finns garanterat på plats från 13.00 dessa dagar.
Övrig tid kan variera men via telefon och mail kan vi
alltid nås eller vid ett förbestämt möte.
Betalningsvillkor
Betalning sker via bankgiro, med kort eller kontant på
plats alternativt via faktura. För faktura måste detta
meddelas innan och godkännas av oss och vid större
beställningar och cateringar gäller ett särskilt
betalningskrav vid bekräftelse.
Leveranser
Hos oss kan ni hämta maten vid överenskommelse eller få den utkörd
inom en viss radie mot en avgift.
Personalhyra
Under vissa perioder kan vi bistå med personal på cateringar.
Personalhyra är då 450kr/tim ink. moms.
Beställningar & övrigt
Beställningar görs via telefon eller mail och menyer skapar vi
tillsammans med er anpassad för era önskemål. Vi hyr inte ut porslin,
glas, bestick med mera. Dock ingår uppläggningsfat till bufféer.
Kontakt
0152 – 163 00
Strangnas@edsbackabistro.se
www.edsbackabistro.se
Västervikstorget 6
645 30 Strängnäs

