
    VERKET VIP-BORD 

 

Hej! 

Roligt att ni vill besöka oss! 

 

Varje VIP-bord hos oss har en minimum spend på dryck, som varierar på olika bord enligt bilden 

nedan, vid varje bokning ingår ett visst antal fria entréer, önskar man vara fler vid ett bord läggs 

entréavgift på er nota. 

 
 

Bord 1-4 

(6-8 sittplatser, 8 fria entréer) 

3000:- 

Bord 5-6 

(8-10 sittplatser, 10 fria entréer) 

4000:- 

Bord 7-10 

(8-10 sittplatser, 10 fria entréer) 

5000:- 

Bord 11 

(6-8 sittplatser, 8 fria entréer) 

3000:- 

Bord 12 (ståbord) 

(0 sittplatser, 5 fria entréer) 

2000:- 



 

 

Beställ från våra färdiga paket eller direkt från menyn som du finner längst bak i dokumentet. 

It’s ma birthday – 8760:- 

4st -Piper heidsieck 75cl 

2st – Grey goose 70cl 

 

Stoormtrooper invasion – 11 995:- 

1st Belvedere luminous 175cl 

1st Moët Imperial Brut 6000cl 

 

Angels of Moet - 9980:- 

2st Moët 75cl (välj mellan brut, rosé, ice, nectar imperial) 

2st Moët imperial brut 300cl  

 

You have the right to remain epic – 6975:- 

1st Grey goose 70cl 

1st Moët 3000cl 

1st öl/cider hink 

 

Swedish roulette - 9990:- 

1st Dom Perignon 75cl 

1st Louis Roederer Cristal 75cl 

1st Ace of spades GOLD 75cl 

 

It’s luminous - 7990:- 

2st Grey goose 70cl 

2st Moet N.I.R 75cl 

 

FU*K THE BARTENDER - 4900:-  

100st hotshots 

 

Devils choice – 8990:- 

2st Moet ICE 

2st Moet Nectar imperial 

2st Grey goose 70cl 

 

I’m the captain now - 4880:- 

2st Captain morgan 

2st Mojito shakers 

10st öl 

 

 

Övriga önskemål, kontakta oss via mail! 

 

 

 

 



Vad ingår när jag bokar bord? 

I alla paket ingår gästlista för kö-företräde, fri entré för 5-10 personer (beroende på bord) & bord-

service under hela kvällen. 

Om ni är fler i sällskapet än angivet vid de olika paketen/borden, kontakta oss så lägger vi enkelt på 

en entréavgift för de extra personerna. 

Värdinnorna finns med er under hela kvällen för att hjälpa er med beställningar & sprida stämning, ni 

behöver inte göra mer än att dyka upp! 

 

Viktigt att veta: 

Vår åldersgräns är strikt 21 (året man fyller), det gäller alla oavsett om man bokat bord. 

Anländ tillsammans med ditt sällskap senast 23.30 om inget annat bestämts i förväg, vid senare 

ankomst kan vi inte garantera att ert bord finns kvar & vi behåller rätten att sälja bordet vidare vid 

utebliven ankomst. 

Betalning sker på plats vid ankomst, inga notor hålls under kvällen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gör er kväll extraordinär! 

När du bokar bord hos oss har vi alltid möjligheten att skräddarsy efter era behov. Kontakta oss på 

mail så berättar vi mer vad vi kan göra för just er! 

VIP-bord i bilder: 

 

 

 
 



VIP-bord i filmer: 

 

Stoormtroopers invasion: 

https://www.facebook.com/watch/?v=2137056583192668 

 

Moët Police: 

https://www.facebook.com/watch/?v=2149763315255328 

 

Champagne heroes: 

https://www.facebook.com/watch/?v=2148295962111431 

 

Goddes of Moët: 

https://www.facebook.com/watch/?v=1605086629636408 

 

Back to the 20th’s: 

https://www.facebook.com/watch/?v=556145041461483 

 

Verket fyller 5 år: 

https://www.facebook.com/verketkarlstad/videos/1963092570666420/ 

 

 

Kontakta oss på mail så berättar vi mer & ser till att ni får den bokningen ni vill ha. 

https://www.facebook.com/watch/?v=2137056583192668
https://www.facebook.com/watch/?v=2149763315255328
https://www.facebook.com/watch/?v=2148295962111431
https://www.facebook.com/watch/?v=1605086629636408
https://www.facebook.com/watch/?v=556145041461483
https://www.facebook.com/verketkarlstad/videos/1963092570666420/


 

 


