
Bröllop

Det som är livets viktigaste dag för många 

kräver en speciell inramning.

Närheten till vattnet & de många möjligheterna 

vi kan erbjuda gör River restaurant till en 

mycket uppskattat plats för bröllopsfesten.

Vi har många års erfarenhet av att arrangera 

bröllop. Vi har flera olika festlokaler och kan 

därför anpassa oss till allt från det lilla intima 

bröllopet till det verkligt storslagna.

Vi lovar att göra allt vi kan för att göra just er 

dag så där fantastisk man bara kan drömma 

om.

Varmt välkomna till oss!



I trygga händer
Få andra platser kan erbjuda den atmosfär som 

finns hos oss på River Restaurant en atmosfär som 

direkt sätter stämningen på firandet. Den havsnära 

city miljön gör sitt till men lika viktigt är såklart vår 

fantastiska mat, vår omtänksamma & rutinerade 

personal som har känsla för varje detalj .

Inget bröllop är det andra likt. När ni väl bestämt er 

att lägga festen hos oss är ni välkomna hit för att 

tillsammans med vår bröllopskoordinator planera er 

stora dag!



TheView plan 2
Går att boka för bröllopssällskap med minst 80 

gäster & upp till 150 gäster samt en minidebitering 

på 90 000:-

Här erbjuds man fantastisk panorama vy över hamn 

& stad

Denna matsal dukas med runda bord. 

Här finns bar, plats för mindre orkester eller DJ för 

dans efter middagen.

Egen terrass, separata toaletter, garderob & 

loungedel på samma våningsplan 

Sommartid & om vädret tillåter kan man hålla sitt 

mingel på del av vår 600 kvm pir.

Ett trevligt färdsätt att komma till oss är med båt.

Båtplatser finns att låna 

Självklart går denna matsal bra att boka för mindre 

sällskap men då tillkommer en lokalhyra  - välkommen 

att kontakta oss så berättar vi mer.



The ocean- plan 1

Går att boka för sällskap med minst 60 gäster upp 

till 80- gäster alternativt samt en minidebitering 

på 70 000:-

Fantastisk middagslokal helt i glas belägen direkt 

på vattnet med utsikt över Älvsborgsbron.

Beroende på antal gäster kan man välja på sittning  

öar om 8 personer eller raka bord. 

På samma våningsplan som man nyttjar exklusivt 

finns bar samt plats för band eller Dj samt mysig 

loungedel. Separata toaletter & garderob.

Sommartid & om vädret tillåter har man möjlighet 

att hålla sitt välkomstmingel utomhus på del av 

vår pir.

Självklart går denna våning att boka för mindre 

sällskap än 60 personer men då tillkommer en 

lokalhyra- vänligen kontakta oss så berättar vi mer 



The Bridge- plan 1
Även kallad Älvsborgmatsalen, med 
magnifik utsikt över Älvsborgsbron och 
hamninloppet.

Går att boka för sällskap med om 20 
gäster upp till 50 - gäster.

Beroende på antal gäster kan man välja 
på sittning  med klassiskt u-bord, 
fiskbenssittning eller öar om 6-8 
personer. 

Dans sker i samma matsal som 
middagen. 

På samma våningsplan huserar vår a la 
carte restaurang mellan 18,00-23,00. 
Toaletter & garderob finns på plan 1.

Sommartid & om vädret tillåter har man 
möjlighet att hålla sitt välkomstmingel 
utomhus på del av vår pir.



The Pier plan 1
Vår 600 kvm pir erbjuder under vår & 
sommarhalvåret många möjligheter att skapa sitt 
eget drömbröllop.

Piren går att boka för minst 130- gäster & upp till 
250 personer

Här bygger vi tält, dekor & andra faciliteter helt efter 
era önskemål.

Vi erbjuder inspirations buffé av olika slag & man 
kan välja att ha traditionell sittning eller fest helt i 
mingelstil.

Mat, dryck, planering & personal sköts av River så 
samma höga kvalitet kan garanteras.

Pris på detta sker efter offert.

River restaurant har alkoholtillstånd vilket menas att 
vi bedriver restaurangverksamhet & arrangerar 
endast helhetslösningar med lokal, mat, dryck & 
personal

Varmt välkomna till oss!



Magnifikt höst & 
vinterbröllop 
På River arrangerar vi bröllop från januari till 

mitten av november. 

Det finns många fördelar med att förlägga sin 

bröllopsfest under årets lite mörkare tider som 

vi gärna berättar mer om.

Vår lokal The View & The ocean bjuder på helt 

magiska vyer i en mycket stämningsfull miljö.

Under jan-april samt november erbjuder vi 5 % 

på vårt meny pris & 10 % rabatt på vinpaket alt 

dryck efter åtgång ( rabatt på dryck gäller ej 

alkoholfria dryckespaket)

Hjärtligt välkomna till oss på vattnet inte långt 

ifrån stan.

På River Restaurant arrangerar vi varje år ett 

80- tal fantastiska bröllopsmiddagar, alla 

speciellt utformade med sin personliga stil  



Priser menyer & tillval 2020
• 3- rätters bröllopsmeny 715 kr

• 3- rätters bröllopsmeny med bröllopstårta 820 kr

• 2- rätters meny med bröllopstårta/ bakelse 670 kr

• 3- rätters barnmeny 3-11 år 315 kr.

• Provätning av bröllopsmeny samt passande viner 600 kr/pp

• I alla priser ovan ingår dukning med linneduk & linneservett samt 1 levande ljus per bord.
Planeringsmöte med erfaren koordinator
Hjälp till körschema, bordsplan
Lokalhyra samt servering, kökspersonal, städ & disk.

• Tillval 
• Snittar till brudskål 47:- styck

• Härliga fruktfat med säsongens utbud 45 kr/pp

• Gottebord – inkluderar variation av chokladpraliner, smågodis sött & salt samt snacks 65 kr/pp

• Barsnacks 27 kr/pp

• Nattamat från 37 kr/pp

• Blomsterdekoration från vår florist – Fiori blommor från 250-350 kr/ styck 
övrig blomsterutsmyckning ordnas efter offert.

• Dryck tillkommer se nästa sida.



Dryckespaket 
VINPAKET ”CLASSIC” 650 KR
1 glas mousserande vin med påfyllning vid ankomst
1 glas förrättsvin, 2 glas vin till varmrätt, 1 glas dessertvin
samt kaffe/ the & 4 cl avec.

Passande viner tas fram till er valda meny av husets sortiment 

VINPAKET ” EKO” 745 KR
1 glas mousserande vin med påfyllning vid ankomst
1 glas vin till förrätt, 2 glas vin till varmrätt, 1 glas dessertvin samt 
kaffe/the & 4 cl avec.

Passande viner ur vårt ekologiska sortiment tas fram till er valda meny

VINPAKET ”EXKLUSIVE ” 885 KR
1 glas champagne med påfyllning vid ankomst, 1 glas förrättsvin, 2 
glas vin till varmrätten 1 glas dessertvin samt kaffe/ the 4 cl avec. 

Passande Champagne & viner av hög kvalitet tas fram till er valda meny.



Fortsättning dryckespaket

ALKOHOLFRITT DRYCKESPAKET 265 KR 
1 glas alkoholfritt mousserande med påfyllning vid ankomst, 4 glas 
alkoholfritt vin, öl, cider alt läsk under middagen.

BARPAKET STANDARD 290 KR
Inkluderar öl, vin & cider i baren efter middagen 23-02 

BARPAKET ALL INCUSIVE 390 KR
inkluderar öl, vin, cider samt standarddrinkar 4 cl i bar efter middagen 23-02

ÖVRIGA DRYCKESALTERNATIV.
Självklart går det bra att beställa dryck som mousserande, vin & öl efter 
åtgång dvs att vi debiterar flaskor löpande under kvällen – vi skickar er gärna 
vår dryckeslista. ( Detta alternativ gäller ej för er som önskar ett alkoholfritt 
bröllop)

I baren efter middagen går det bra att lämna en budget, köpa drinkbiljetter 
eller öppen nota.



Öppettider:
Ankomsttid för gäster & brudpar önskar vi till tidigast 16.00 

Vi öppnar lokalen & förbereder från 13.00 samma dag

Samma tid kl. 13.00  gäller för dekoratörer, musiker, riggning av 

teknik mm  

Vår stängningstid är 02.00 ( serveringstillstånd gäller till 02.00)

02.30 behöver gäster senast lämna restaurangen.

Band & övrig dekor kan riggas ner till senast 03.00 därefter debiterar

vi en timkostnad om 1000 kr per påbörjad timme.

Vi ser att ni ordnar så att bröllopspresenter tas med samma kväll.

River restaurant håller stängt på söndagar.



Bokning River restaurant.
I ett första skede efter att man tagit del av vår bröllopsfil samt kontrakt är ni 

välkomna att boka en tid med vår bröllopsvärd för att kika på lokaler & 

tillgängliga datum.

När man bestämt sig för att lägga sin bröllopsfest hos oss bokar man

ett längre möte för detaljplanering med bröllopskoordinator.

Vid detaljplanering skrivs kontrakt & därefter inbetalas en deposition till 

restaurangen .

Mer information om bokningsvillkor & praktiska detaljer finner ni i dokument 

bröllopskontrakt.



Allt för er stora dag!
här följer lite tips & länkar till våra samarbetspartners. 

NÄRLIGGANDE KYRKOR FÖR VIGSEL:

ST Birgittas Kapell 031-731 92 00

Lundby Gamla & nya kyrka 031-731 68 00

fler alternativ finner ni på www.svenskakyrkan.se

BOENDE:

Endast 2 minuters promenad väg från oss längst Eriksbergs 

kajen finner ni

Quality hotel 11- 031-779 11 11 www.hotel11.se

Hotel villan 031-7257777 www.hotelvillan.com

TRANSPORT:

Parkering finns på Eriskbergstorget nedanför Hotel 11

Lokaltrafik- www.vasttrafik.se hållplats Eriksbergstorget

Lokal färja från city eller klippan www.alvsnabben.se

HYRA SIN EGEN BÅT 

Färjan 4 www.info@steamboat.se

Börjessons charterbåtar www.borjessons.se

http://www.svenskakyrkan.se/
http://www.hotel11.se/
http://www.hotelvillan.com/
http://www.vasttrafik.se/
http://www.alvsnabben.se/
http://www.info@steamboat.se
http://www.borjessons.se/


FLORIST FIORI BLOMMOR

Fiori blommor ordnar gärna vackra
bordsdekorationer & har god lokalkännedom.
Självklartkan man kontakta dem för brudbukett,  
tärnbuketter, corsage & extra utsmyckning om så  
önskas.
Ellynor 031-400919 www.fioriblommor.nu

FÖREVIGA ER DAG,
PROFESSIONELL FILMARE & FOTOGRAF

Angelo på www.uphoto.se

FOTOGRAFER

Fotograf & bildkonstnär Emelie Lager  

www.emelielager.com

Therese Hagstedt www.fotograftheresehagstedt.se

INBJUDNING, PLACERINGSKORT  

FESTPROGRAM & MENYKORT

Ordnas av brudparet själva för en egen personlig

design

http://www.fioriblommor.nu/
http://www.uphoto.se/
http://www.emelielager.com/
http://www.fotograftheresehagstedt.se/


DANS & UNDERHÅLLNING.
Vill man ha dans & underhållning finns det  

möjlighet till det, vi samarbetar med ett flertal  

duktiga artister & musiker.

APPEARANCE
Fantastiska artister med lång erfarenhet av  branschen. 

Middagsunderhållning, liveband mm  

www.appearance.nu

Lars Bodén 0703-92 22 10

TEKNIK, TRÅDLÖS MIC, PROJEKTOR, DUK & 

DJ MM
Lars Boden ( Appearance) 0703-92 22 10

http://www.appearance.nu/


VÄLKOMMEN
Vår filosofi är att alltid sätta gästen i främsta rummet,  

och att ge en känsla att hit är alla välkomna! På River  

Restaurant gör vårt fantastiska kök alltid sitt yttersta för  

att överraska & tillfredsställa smaklökarna. Med så  

mycket lokala råvaror som möjligt och ett noga urval,  

är kvalitén på maten som serveras i absolut toppnivå.

SEDAN ÅR 2004
Har River Restaurant drivits av Lars Hedman och Hanna 

Granberg (2004-2018) som grund & 2011  tillskott av

två delägare Malin Josefsson & Jessica Holmgren. 

Tillsammans med vårt fantastiska  team har vi genom 

åren månat om att gästen ska få  personlig omtanke 

& service av toppkvalitet.

EVENT, BRÖLLOP & FEST
Hos oss finns event & bröllopskoordinatorer som ger  

personlig service med lång erfarenhet av fest &  

bröllopsarrangemang. Vi gör vårt yttersta för att ni &  

era gäster ska få en fantastisk tillställning. Med stor  

fingertoppskänsla för alla detaljer & era önskemål  lotsar 

vi er fram mot en lyckad & minnesvärd festlighet.

.

Om oss 



Utsikten från River restaurant är hänförande. Kanske för att vi finns mitt i  brytpunkten 
av gammalt & nytt. Här byggdes förr Världens största båtar. Nu  har en helt ny stadsdel 
växt upp här & fortsätter att växa.

Norra Älvstranden togs i bruk för hamnverksamhet efter 1850-talet. Marken  köptes 
av handlingskraftiga affärsmän & här kom i första hand mekaniska  verkstäder att 
uppföras. De Svenska varvens ställning var i många årtionden  mycket starkt men 
tappade sakteliga mark till förmån för mer  konkurrenskraftiga dito ibland annat
Asien.
På 1970- talet var den Svenska varvskrisen ett faktum & avvecklingen blev  
oundviklig.

Mot mitten av 1980-talet kläcktes idén om bostäder på marken där varvet  tidigare 
legat. Med inspiration från Londons Docklands lade initiativtagaren  Bengt Tengroth 
fram en vision för områdets fortlevnad med ny funktion.

Resultatet är idag tydligt i bildandet av en ny stadsdel som består av  flervåningshus 
med ett stort antal bostadsrätter där bottenvåningar mot  hamnen inretts ör butik-
restaurang & caféverksamhet. ( text Sara Jacobsson)

Byggnad River Restaurant

1956-1979 Dockepirens Röda hus användes som servicebyggnad för de 4
flytdockorna.
1988-1990 Den röda tegelbyggnaden byggdes om till Lyxrestaurang
1990-2000 Restaurang Westra Piren drevs av syskonparet Annelie & Mikael  Öster
2001-2003 Restaurangen med namn Ahlströms Pir drevs av Lars Ahlström  2003-
2004 Restaurang Piren drevs i 9 månader av flertalet personer.
2004- fortfarande River restaurant –Lars Hedman ,Hanna Granberg2004-2018( Camilla  
Andersson 2004-2009) från 2011 har Lasse fått förstärkning av Malin  Josefsson & Jessica
Holmgren.

Tillsammans äger vi 3 idag 2 restauranger av helt olika karaktär på Norra  
Älvstranden.

River restaurant on the Pier  
Tapas byRiver

En historisk utsikt 


