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FAKULTETSVÅNINGEN 
 
Fakultetsvåningen är avsedd för den fasta fakultetens medlemmar. I den dagliga lunchserveringen 
finns fakultetsvåningen som ett komplement till medlemmar för lunch. Alla lunchbeställningar 
görs ”som vanligt” framme i kassan och medlemmar kan sedan gå till fakultetsvåningen som 
alternativ till Wijkanders matsal eller bistro.  
 
Wijkanders tillhandahåller bokningar för fakultetens medlemmar med olika former av service och 
möjligheter. Om man väljer att inte sköta mat & dryck själv så finns det möjligheter att boka 
catering av olika slag till fakultetsvåningen som exempelvis kaffe & fika till något av 
mötesrummen.  
För de som bokar det lilla styrelserummet för möte under bokningsbara tider och önskar lunch i 
fakultetsvåningen kan Wijkanders reservera ett bord. Lunchen inhandlas på Wijkanders, om ni 
önskar servering så hör med oss om meny och prisförslag. 
 
Beställaren står själv för i iordningställande av lokalerna inför och efter arrangemanget.  
 
Vi finns tillgängliga för mycket mer än detta och lämnar mer än gärna menyer/offerter på övriga 
förfrågningar eller önskemål såsom bufféer, middagar med eller utan serveringspersonal. Om vi 
serverar så behöver eventuell alkohol köpas via oss. 
 
Om vi sköter servering så ingår porslin i vårt offererade pris men det går också bra att hyra porslin 
om ni bara köper mat av oss eller från någon annan. Se separat prislista. 
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PRISLISTA 

Bokning senast fem arbetsdagar före arrangemanget. 
(minsta debitering 2 timmar) 
Uppställning och återställning av lokal samt av möbler   295kr/tim. 
Städning     vardagar 8-17  285 kr/tim. 

övrig tid  570 kr/tim. 
Teknisk support avser Chalmers AV-service vardagar 8-17  450 kr/tim. 

övrig tid  900 kr/tim. 
 

Mötesmeny 
I nedan priser ingår leverans till och upphämtning från Fakultetsvåningens pentry samt porslin. 
 
Dryck  
Ekologiskt bryggkaffe/te      17kr 
Läsk, lättöl eller mineralvatten 33 cl    11kr 
Något till kaffet 
Kanelbulle       15kr 
Kokostopp      14kr 
Chokladboll      14kr 
Hembakad mjuk kaka     16kr 
Muffins       17kr 
Wienerbröd      16kr 
Småkakor      5kr 
Ekologisk frukt     7kr 
Smörgåsar 
Fralla med ost eller skinka     18kr 
Fralla, grillad paprika, valnötskräm, solrosskott   32kr 
Baguette med:      
Salami & brieost     32kr 
Tonfiskröra      32kr 
Ost & skinka      32kr 
Fetaost & grillad inlagd paprika    32kr 
 
Övriga menyer skickas på begäran 
Prislista uthyrning av porslin 
Bufféer 
Två- eller trerätters menyer 
Menyförslag anpassat för era önskemål 


