
A HOTEL. A WINERY. AN EXPERIENCE.



THE
WINERY
HOTEL
The Winery Hotel är världens första hotell med ett urbant 
vineri i samma byggnad. Med egen vinframställning 
i lobbyn och den egna vingården Terreno i Toscana 
erbjuds här ett helt nytt sätt att bo, njuta och mötas 
– med vinet i fokus. 

Det gemensamma intresset för vin sammanförde hotell-
familjen Söder med vinfamiljen Ruhne att tillsammans 
skapa The Winery Hotel. 

Som gäst har du möjlighet att öppna alla dina sinnen 
och här följa druvans väg från fat till flaska. Miljön 
fullkomligt andas vin – utifrån och in. Du möts redan 
i entrén av ekfaten och de stålblanka cisternerna där det 
egna vinet framställs. 

Hotellrummens design kombinerar inspiration från det 
industriella Brooklyn och den toscanska landsbygden. 
Här sover du skönt i en miljö som lyfts upp av detaljer  
såsom korkgolv, vintunnor och druvgröna väggar. 

Lär dig om konsten att göra vin och upplev hantverket 
bakom flaskan. Guidade turer i vineriet anordnas varje dag 
och innefattar även provsmak av det egentillverkade vinet.

VINERIET

Upplev vin genom läran om att prova det. Öppna 
vinprovningar anordnas flera gånger varje vecka, 
specialprovningar och särskilda event flera gånger i 
månaden. Läs mer om vad som är på gång just nu i 
kalendariet på vår webbsida.

VINPROVNINGAR

Njut av vin i sitt rätta element – tillsammans med god mat. 
I Winery Kitchen serveras du perfekt balanserade  
smakkombinationer mellan mat och hantverksvin,  
från vår egen framställning i Stockholm och Toscana  
men också från andra delar av världen. Terreno Deli är  
hotellets charmiga italienska trattoria inspirerad  
av Toscana i både meny och miljö. 

RESTAURANGER

I Winemakers Bar i hotellets lobby står hantverk och 
vinmakeri i fokus. Här kan du lära mer om vin på en  
vinprovning eller vid vinomaterna som ger dig tillgång  
till flertalet viner för provsmakning på egen hand.  
Under sommaren kan du även njuta av ett glas vin  
vid poolkanten på hotellets rooftop.

VINBARER





VÅRT
TERRENO
The Winery Hotel har även en egen vingård i Toscana 
– Terreno. Här har kunskapen om vinframställning och 
engagemanget för kvalitetsvin utvecklats och förfinats 
sedan slutet av åttiotalet. 

Drömmen om ett liv i Italien blev verklighet för Birgitta 
och Mats Ruhne när de fann vingården Terreno 1988. 
Sedan dess har vinfält utvecklats med stor respekt för 
naturen och toscansk tradition. Familjen har med 
entusiasm följt den kvalitetsresa som vinerna från 
hemdistriktet gjort och är stolta ambassadörer för 
Chianti Classico i Sverige. Idag är det Sofia Ruhne, 
andra generationens vinmakare, som driver gården. 

The Winery Hotel gör det möjligt för familjen att dela 
med sig av sin kunskap och sitt engagemang för 
kvalitetsvin även i Sverige.

MÖTEN
OCH EVENT
Ett möte eller konferens på The Winery Hotel är en 
upplevelse. Flera olika mötesrum, lokaler och eventytor 
gör det möjligt för både stora och mindre grupper att 
mötas i en inspirerande och trivsam miljö. 

Det lilla, personliga mötet, den stora konferensen, produkt-
lanseringen, mässan eller kick-offen – på The Winery Hotel 
finns möjligheter för alla typer av event. Med god mat och 
vin samt roliga aktiviteter på schemat ökar både 
sammanhållning och arbetsglädje. 

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

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

Gör din mötesförfrågan på thewineryhotel.se
så återkommer vi med ett förslag inom 24 timmar.
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