BOKA
JULBORD
HOS OSS!

BOKA SKEPPET FÖR:
FÖRETAGSEVENT
KONFERENSER
BRÖLLOP
JULBORD
FÖDELSEDAGSKALAS
MED MERA

Ostindiefararen Götheborg är en unik festlokal i en historisk 1700-talsmiljö,
belägen mitt i Göteborgs hamninlopp.

VI HAR ÖPPET ÅRET RUNT. VÄLKOMMEN OMBORD, SKEPPET ÄR DITT!
www.ojersjomat.se • tel: 031-10 78 20 E-post: ostindiegbg@gmail.com

Ett företagsevent på
Ostindiefararen Götheborg blir aldrig
en standardupplevelse. Bjud in till ett
skepp lastat med upplevelser!

Hos oss finns alla förutsättningar att
vara med om upplevelser utöver det
vanliga och vi har öppet året runt!

Välkommen till en resa i tid och rum!
Företagsevent
Förena nytta med nöje! Håll företagsevent, konferens eller middag
i en unik miljö kantad av fängslande berättelser och tjärdoftande
skeppsbyggnadskonst. Bjud kunder och medarbetare på en unik
upplevelse ombord på Ostindiefararen Götheborg i våra inspirerande
möteslokaler. I en fascinerande och spännande miljö kan ni avnjuta
mat, dryck, tjärdoft och salta stänk, mitt bland master, tågvirke och
kanoner. Boka ett upplevelsepaket i samband med ditt event och bjud
kunderna på en inspirerande 1700-talsafton med tidstypiska kläder.
Och varför inte krydda ert arrangemang med en guidad visning
ombord på skeppet?

Kapacitet & lokaler ombord på skeppet och på piren
Ostindiefararen med den intilliggande skeppshallen passar medelstora och mindre sällskap.
Vi har lokaler för mingel och för sittande middagar. Vår kapacitet är enligt följande:
Kanondäck: Max 70 sittande gäster 			
Stora kajutan: Max 18 sittande gäster 			

Väderdäck (utomhus): Max 85 stående gäster
Skeppshallen: Max 80 gäster vid matarrangemang

Mingel

Mingel och event på ostindiefararen samt området intill går att arrangera för hundratals gäster.

Krögare Johan Holmberg
Johan Holmberg bjuder alltid gästerna på en kulinarisk matupplevelse av
högsta klass. Han har erhållit flera utmärkelser för sin kokkonst - bland annat
andra plats i årets kock. Johan har varit köksmästare på Thorskogs slott som
då blev utsedd till årets krog! Där var han även personlig kock till George Bush
samt Michail Gorbatjov vid deras Sverigebesök under en vecka. Johan drev
tillsammans med en kompanjon anrika Kungstorget som blev en av Sveriges
bästa restauranger. Han har också drivit restaurang Vatten på akvarellmuseet
i Skärhamn och restaurang Ostra Matsal & Bar på Stureplan. Båda blev på
kort tid restauranger tillhörande Sveriges toppskikt.
Idag är Johan verksam inom catering och event i Göteborg på bland annat
Ostindiefararen, och utgår från sina verksamheter på Öjersjö Mat & Golf samt
restaurangen på Världskulturmuseet.

