
WINERY WEDDING 



BRÖLLOP PÅ 
THE WINERY HOTEL

Att gifta sig på en vingård är mångas dröm. 
På The Winery Hotel blir den verklighet. 

Lämna ert bröllop i trygga händer och låt oss skräddarsy ert 
bröllopspaket. Vi tar hand om alltifrån bröllopsmiddagen 
och bröllopsfesten till bröllopsnatten och – varför inte – 
bröllopsresan till vår vingård i Toscana.

Mat- och vinupplevelser är vår specialitet. I Winery Kitchen 
serveras ni perfekt balanserade smakkombinationer mellan 
mat och hantverksvin, från vår egen framställning i Stock-
holm och Toscana men också från andra delar av världen. 

VIN & MAT

Till alla ni som väljer The Winery Hotel för ert bröllop så 
ingår provsmakning av bröllopsmenyn samt planerings-
möten. Ni får en kontaktperson som håller i er bokning från 
början till slut.  

För de som vill finns även möjlighet att få en personlig 
weddingplanner som ordnar all planering, från bords- 
placeringsskyltar och dekorationer till bröllopsfotograf 
och DJ.

PERSONLIG SERVICE

Skåla med era gäster på vår takterrass Winery Rooftop 
Terrace. Här njuter ni av svindlande utsikt över natursköna 
Brunnsviken åt ena hållet och urbana Arenastaden åt det 
andra. En populär plats för både brudskål och vigsel. 

ROOFTOP

De öppna, luftiga interiörerna hämtar sin inspiration från 
Brooklyns ombyggda fabriker och Toscanas anrika vingår-
dar. Med ett vineri som pulserande hjärta får bröllopsfes-
ten en härlig känsla där urban vingård möter smaksäker 
design.

UNIK ATMOSFÄR

Låt oss förverkliga er dröm om ett vingårdsbröllop!

Välkomna!





BRÖLLOPSRESA 
TILL TERRENO
Förläng vingårdskänslan med en bröllopsresa till 
The Winery Hotels egen vingård i Toscana – Terreno. 

Drömmen om ett liv i Italien blev verklighet för den 
svenska familjen Ruhne när de fann vingården Terreno 
1988. Sedan dess har de förfinat sin kunskap om vin-
framställning och idag görs här högkvalitativa Chianti 
Classico-viner som rönt framgång både i Italien och 
internationellt. 

På vingården finns flera mindre hus för uthyrning och på 
vingårdsrestaurangen njuter ni av egenodlade och lokala 
råvaror i perfekt kombination till gårdens viner. 

Terreno är den perfekta destinationen för er bröllopsresa. 

Läs mer om Terrenos viner och om att besöka 
vingården på terreno.eu

Rosenborgsgatan 20, 169 74 Solna | 08-14 60 00 | thewineryhotel.se
THE WINERY HOTEL
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Meny 
Exempel 1

Förrätt
Kalix löjrom med klassiska tillbehör
Vin: 2013 Terreno Metodo Classico

Varmrätt
Kalvytterfilé med bakad tomat, 

friterad kronärtskocka & potatiskrokett
Vin: 2018 Terreno Bianco Professore

Dessert
Jordgubbspannacotta med 

citronkaka & citronglass
Vin: 2014 Terreno Vin Santo

Meny
Exempel 2

Förrätt
Oxfilécarpaccio med parmesan, 

ruccola & pinjenötter
Vin:  2018 Terreno Chianti Classico

Varmrätt
Kräftbräserad rödtunga med Julienne 

grönsaker, pommes duchesse & champagnesås
Vin: 2017 Terreno Chianti Classico Riserva Sillano

Dessert
Chokladkräm med passionsfrukt 

& hasselnötscrunch
Vin: 2014 Terreno Vin Santo


