
WINERY WEDDING 



BRÖLLOP PÅ 
THE WINERY HOTEL
Välkommen till Stockholms närmaste vingård. 
Att gifta sig på en vingård är mångas dröm. På 
The Winery Hotel blir den till verklighet.

Lämna er stora dag i trygga händer och låt oss tillsammans 
skräddarsy ert bröllopspaket. Vi tar hand om allt från  
bröllopsmiddag och bröllopsfest till boende och logi 
samt att vi har många tips om ni vill besöka vår egen 
vingård Terreno i Toscana. Ett besök att minnas för 
er som firar bröllopsresan i Italien.

EN UNIK ATMOSFÄR
De öppna, luftiga interiörerna hämtar sin inspiration  
från Brooklyns ombyggda fabriker och Toscanas anrika  
vingårdar. Med ett vineri som pulserande hjärta får  
bröllopsfesten en härlig känsla där urban vingård möter 
smaksäker design. Ni är givetvis med och sätter er prägel  
och personliga touch inför den stora dagen.

MAT & VIN
Mat- och vinupplevelser är vår specialitet. I Terreno Kitchen 
serveras ni perfekt balanserade smakkombinationer mellan 
mat och hantverksvin, från vår egen framställning i vineriet, 
från vår vingård Terreno i Toscana men också från andra 
delar av världen.

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

PLANERING AV ER DAG 
När ni väljer The Winery Hotel för ert bröllop ingår  
provsmakning av bröllopsmeny samt planeringsmöten.  
Ni får en egen kontaktperson, vår bröllopskoordinator 
Emma, som håller i er bokning från början till slut.  
Hon hjälper er med allt från dekorationer till 
bröllops fotograf och DJ.

Låt oss förverkliga er dröm om ett bröllop på en vingård! 

Välkomna!





TERRENO – VÅR EGEN VINGÅRD I TOSCANA
Drömmen om ett liv i Italien blev verklighet för den svenska familjen Ruhne när de fann vingården Terreno 1988 

i hjärtat av Chianti Classico utanför byn Greve in Chianti. Sedan dess har de förfinat sin kunskap om vinframställning 
och idag görs här högkvalitativa Chianti Classico-viner som rönt framgång både i Italien och internationellt.

Förläng vingårdskänslan och upplev den Toskanska romantiska atmosfären genom att besöka vår vingård Terreno 
i Italien. Låt oss ta er ut till våra vinfält eller in i vinkällaren där vi mer än gärna berättar om hantverket 

bakom varje flaska vin. Njut av en lunch eller middag i vår vingårdsrestaurang där vi serverar säsongsbetonade rätter 
gjorda på råvaror från vår ekologiska köksträdgård i kombination med gårdens viner.

Terreno är det perfekta stoppet på genomresa i Toscana och en plats för den som vill njuta av det goda i livet. 
Läs mer om Terrenos viner och om att besöka vingården på terreno.eu

THE WINERY HOTEL 
Rosenborgsgatan 20, 169 74 Solna | 08-14 60 00 | thewineryhotel.se | emma.kjaernes@thewineryhotel.se
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M E N Y F Ö R S L A G 
En meny komponerar vi givetvis tillsammans med er och utifrån era smakpreferenser. 

Nedan följer ett exempel på hur denna kan se ut.

Förrätt
Gravad hälleflundra med forellrom, syrad gurka och ostronemulsion

Vin: Terreno Bianco di Stella

Varmrätt
Grillad kalvytterfilé med grön sparris, hjärtsallad, rökt ricotta serveras med en sky på parmesan & oliver

Vin: Terreno Chianti Classico Gran Selezione Sillano DOCG

Efterrätt 
Mörk chokladmousse med mangosorbet smaksatt med chili

Vin: Terreno Vin Santo del Chianti Classico DOC

Bröllopstårta
Kaffe och utvald avec


