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LÅT OSS ANORDNA ER SOMMARFEST ELLER ERAT
NÄSTA EVENT PÅ JOSEFINA

Telefon:      08-664 10 04
Webb:         www.josefina.nu
E-mail:       restaurang@josefina.nu

ENTRÉ

ENTRÉ

ENTRÉ

GLASSKIOSK Vi har under flera års tid stått till tjänst med att anordna fantastiska
event, kick-off, produktlanseringar, personalfester och en massa olika till-
ställningar åt företag.  Hos oss får ni tillgång till ert exklusiva privata område 
på Josefina, våran verksamhet gästar sällskap från 30-1500 sittande gäster 
och 3000 stående gäster.  Välj bland våra menyer vad som passar just er, vid 
frågor och funderingar är ni varmt välkomna att kontakta oss per mail eller 
telefon. 

HUVUDBYGGNADEN & FESTVÅNINGEN
Det är här du möts upp. Den pampiga entrén och karaktären för hela Josefina börjar här. I 
vår lounge och bardel kan du mingla eller bara hänga av dig.
I anslutning till detta finner du vår fina matsal med fantastisk karaktär av
exklusivitet i det handmålade taket till dem ståtliga kristallkronorna.

Festvåningen/Matsalen rymmer 250 gäster sittandes, och du har dessutom möjlighet att 
öppna upp hela långsidan för att avnjuta sommar brisen om så önskas. Självklart går det 
att dela av festvåningen på en mängd olika sätt för att passa just ert sällskap. Under 
vintertid pyntas och kläs festvåningen om
i en sann julanda och Josefina dukar upp sitt svenska traditionella hemlagade julbord. 

VARDAGSRUMMET
Med sina automatiskt utfällbara tak får du en känsla av att vara inne eller ute, valet är 
ert! Området är prytt med olika tyger och möbler som ger en
hemmakänsla, självklart finns det olika sätt att dela av för att det skall bli mer slutet och 
ombonat för just ert sällskap. 

BISTROBAREN
I vår populära Bistrobar hittar du vår fantastiska cafédel.  Där ni kan välja och vraka ur 
vårt sortiment av bakverk, smörgåsar och kaffesorter, olika sorters bubbel samt 
kvalitetsviner och snacks. 

ELDSTADEN
Mitt på vår stora terrass har vi Eldstaden. En riktigt mysig atmosfär har skapats för att ni 
ska få en mer intim och mysig sittning där du kan avnjuta en kall drink eller varför inte 
något varmare en kallare sommardag. Ni sitter i en bekväm lägereldssittning runt brasan. 
Totalt finns det plats för ca 30 personer.

POOLOMRÅDET
Här kan ni njuta av en fördink i närheten till vår pool. En semesterkänsla som har skapats 
här. Aromerna av poolområdet, den fantastiska utsikten av
underbara Stockholm. Vad kan gå fel? 

PALMTERASSEN
På palmterrassen ligger vår champagnebar och här kan du och ditt sällskap njuta av 
utsikten över inloppet till Stockholm över ett glas kall champagne eller en välsmakande 
cocktail. Denna del är öppen för alla vilket gör det till en perfekt mingelplats.
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BOKA ER
SOMMARFEST!

Välkommen till en
oas med oändliga
möjligheter.


