Lej RoS Gallery
Har du et arrangement, der kræver særlige rammer, kan du leje RoS Gallerys fantastiske lokaler. Inviter dine kunder
eller medarbejdere til en anderledes oplevelse midt på Roskilde havn. Den store gasværkssal med dobbelt lofthøjde
byder på et væld af muligheder. Galleriet råder over hele 5 spændende etager med moderne kunst, og en stor åben
plads udenfor. Kun fantasien sætter grænser. Vi tilbyder en guided rundvisning i galleriet, hvis dette ønskes, men ellers
har du frie hænder til at sætte rammerne for arrangementet.
På næste side kan du se nogle af de forplejningspakker, vi kan tilbyde i galleriet. RoS Gallery samarbejder med
Restaurant Snekken, som ligger midt på havnekanten 100 meter fra galleriet. Ved større arrangementer giver vi
gerne et samlet tilbud på en kombineret løsning.
Priserne er baseret på løsninger udenfor galleriet åbningtid. Ønsker man at leje galleriet i åbningstiden, afhænger
dette af sæson og galleriets udstillingskalender. Du er altid velkommen til at kontakte os og høre, hvad vi kan tilbyde.
Husk at vi har gratis ubegrænset parkering lige udenfor døren.
Vi glæder os til at byde dig og dine gæster velkommen

Restaurant Snekken og RoS Gallery
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Priseksempler - 20 pax
Her under kan du se nogle af vores mest populære pakkeløsninger. Priserne inkluderer leje af lokale i 4 timer.
Receptionspakkerne indholder leje af højborde til stående spisning, mens de øvrige løsninger inkluderer leje
af borde og stole. Begge løsninger inkluderer opdækning og oprydning, leje af duge, service samt opvask og
slutrengøring. Der er adgang til galleriet 1 time før arrangementets begyndelse. En reservation er først gældende
når grundlejen er indbetalt. Se næste side for komplet prisoversigt. NB. Alle priser ex. moms.

Gourmethotdogs

Reception #1

Økologiske pølser med maltbrød, hybenketchup,

Gulerodskage med vaniljecreme og valnødder

grov sennep, rå, ristede og hyldeblomstsyltede løg

eller gammeldags æblekage med fløde og knas

Drikkevarer: Øko øl, rødvin og Pellegrino

Drikkevarer: Kaffe/te og Pellegrino

Pris - 10.800 kr // Yderligere deltagere +340 kr

Pris - 6.560 kr // Yderligere deltagere +128 kr

Tapasbuffet

Reception #2

Tapasbuffet med udvalg af økologiske pølser, oste,

Udvalg af små sandwiches med assorteret fyld:

paté, oliven, cornichoner, grov sennep, hjemmebagt

Laks og havtorn, krydret pølse og aioli,

brød og pesto

økologisk gouda og syltede rødløg

Drikkevarer: Cava, rødvin & Pellegrino

Drikkevarer: Cava, rødvin & Pellegrino

Pris - 11.120 kr // Yderligere deltagere +356 kr

Pris - 8.320 kr // Yderligere deltagere +236 kr

RoS Gallery • Vindeboder 1A • 4000 Roskilde • Tlf 46322224 • kunst@ros-gallery.dk • CVR 32364527

Prisoversigt
Takster for leje + forplejning efter kl. 17.00:
Basisleje 4 timer = 4000 kr inkl. slutrengøring (betales ved reservation)
Pris pr. timer herefter = 800 kr (kræver forudbestilling)
Leje af komplet opdækning: Borde, stole, duge, service og opvask = 120 kr pr. person
Ved stående reception: Høje borde, duge, service og opvask = 40 kr pr. person
Møde i udsigtstårnet - 360 graders udsigt over Roskilde og fjorden (se billeder herunder)
Op til 8 personer i galleriets åbningstid. Inkl. wifi - 1500 kr
Mad + drikkevarer serveret fra buffet:
Økologiske pølser med maltbrød, hybenketchup, grov sennep, rå, ristede og hyldeblomstsyltede løg = 100 kr
Sandwiches med assorteret fyld: Laks og havtorn, krydret pølse og aioli, økologisk gouda og syltede rødløg = 80 kr
Tapasbuffet med økologiske pølser, oste, paté, oliven, cornichoner, grov sennep, hjemmebagt brød og pesto = 120 kr
Gammeldags æblekage med fløde og knas - 45 kr
Gulerodskage med vaniljecreme og valnødder - 45 kr
Kaffe/te og Pellegrino - 45 kr
Økologiske øl og Pellegrino - 100 kr
Cava og Pellegrino - 100 kr
Rødvin og Pellegrino - 100 kr
Tilføj Cava, Økologisk øl eller rødvin til en af de nederste 3 pakker - 20 kr
Tilføj kaffe/te til en af de nederste 3 pakke - 28 kr
Tilføj økologisk hyldeblomstsaft til en af de ovenstående pakker - 20 kr
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