Selskapslokaler for alle anledninger

Tilrettelagt etter ditt behov
Planlegger du et selskap eller arrangement for familie, venner eller jobben?
Har du noe å feire? Vi i Favn Servering har lang erfaring på området, og
bistår gjerne når livets små og store begivenheter skal markeres. Vi har
store og små selskapsrom for alle anledninger: bryllup, konfirmasjon,
møter, kick-off, firmafest, bursdager med mer. Vi tilrettelegger etter dine
behov og ønsker, inkludert selskapsmenyen.

Bjørk, selskapsrommet

Bjørk, Barstua

Bjørk Restaurant

Kapasitet: 80 personer

Kapasitet: 36 personer

Et stilfullt selskapsrom, men samtidig
lunt og trivelig. Store vinduer med utsikt
over gågata. Rommet er avskjermet,
og oppleves som privat. Passer for alle
anledninger.

For større arrangementer kan vi lukke av
hele restaurantdelen på Bjørk. Lokalet har
en lun atmosfære, og plass til både flere
småbord og langbord. Rommet er oversiktlig, og dermed perfekt for eksempelvis
taler og musikalske innslag.

Innglasset chambre séparée innerst i
restauranten på Bjørk. Fasiliteter som
skjerm (med hev- og senkfunksjon) samt
lydanlegg gjør rommet perfekt for blant
annet møter og presentasjoner.

Kapasitet: 16 personer

Catering
Vi leverer catering i Bodø til
enhver anledning, enten det skal
holdes bryllup, konfirmasjon,
blåtur eller til den daglige lunsjen
på jobben. Våre cateringmenyer
skal gjenspeile sesongen og
råvarene som er best akkurat nå.
Alt er laget fra grunnen av, og vi
bruker lokale leverandører der vi
kan.
Vi har «faste» cateringmenyer,
men kan også skreddersy egne
menyer etter behov.

Hundholmen, Chambre séparée

Ohma, Chambre séparée

Larsen Mat & Vinbar, Langbordet

Innglasset chambre séparée i lokalets
andre etasje, vegg i vegg med
Hundholmens eget bryggeri. F
 ungerer som
et kombinert møterom og selskapslokale,
og passer utmerket for både bedrifter og
vennelag.

Innglasset chambre séparée innerst i
restauranten på Ohma. Et stilfullt og
intimt selskapsrom som passer utmerket
til alle anledninger.

Langbordet på Larsen Mat & Vinbar
passer perfekt for mindre selskaper
som ønsker privat middag. Langbordet
befinner seg avgrenset fra resten av
restauranten, og oppleves som intimt og
hyggelig. Interiøret og kunsten på veggene
skaper en kul atmosfære.

Kapasitet: 32 personer

Kapasitet: 18 personer

Kapasitet: 12 personer

Vi er en profesjonell aktør innen tekstilpleie,
vi betjener både privatpersoner og bedrifter, som restauranter,
hoteller, institusjoner, skadetøy, og mange flere!
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