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Vilka är vi?
Vi som står bakom La Madrina har drivit ettflertal restauranger i Stockholms
innerstad de senaste 15 åren. Italienska matakademin samt Marchio Ospitalita
Italiana är några utmärkelser vi fått på tidigare krogar.
La Madrina är en liten oas som serverar genuin italiensk mat och
gourmetpizzor på Östermalm, Birger Jarlsgatan 44.
2017 blev vår pizzabagare Simone Pizzuto utsedd till Stockholms bästa.
Vinnarpizzan heter ”La Pizza Vincitrice”.
La Madrina
Jonatan & Raúl

Vår mat
All vår mat kommer upplagd på fat och i skålar, färdiga att ställa fram direkt på ditt bord. Varm mat
kan levereras i värmeboxar som gör att maten bibehåller värmen.
Vi kan även leverera maten kall om så önskas och ni vill värma den själva.
Vi har möjlighet att komponera menyer med mat och dryck helt efter ert tycke och smak. Minimum
antal av varje enskild rätt är 10 portioner och i priserna ingår en planeringsträff mån-fre mellan
08.00-16.00. Vid bokning av event ingår 2 timmars kostnadsfri rådgivning. Utöver detta debiteras
500:-/timme ex moms för eventuell vidare rådgivning.
Om du eller någon av gästerna är allergiska: Glöm ej att TYDLIGT informera oss om vilka livsmedel
som ska uteslutas.

Porslin,glas,bord&stolar
Utöver att beställa catering kan du även hyra porslin,bord,stolar,dukar etc till festen eller middagen
Välj om du vill ha porslinet och övrigt gods levererat till dig samma dag som tillställningen eller
dagen innan. Allt som inte är engångsmaterial hämtas nästkommande vardag i överenskommelse
med dig som kund/beställare. Leveransavgiften för hyrgodset varierar beroende på geografiskt
avstånd och tillgänglighet.
Inget av det ni hyr behöver diskas! Det är enbart att ställa direkt ner i sina respektive emballage.
Bardiskar och Möbler
Vi ordnar även med barmiljöer, tält, loungemöbler,Dj-bord och annan utrustning som ramar in
festen lite extra.

Personal
Behöver du hjälp med servering, uppdukning eller kanske en DJ? Vi har vår egen serveringspersonal
som är behjälpliga med allt inom festens ramar.
Utöver serveringspersonal kan vi även ordna med DJ,Entrevärd, Kockar, Artister och samtlig övrig
personal festen kan komma att kräva.
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Rådgivning vid eventplanering – 2 timmar ingår,övrig tid debiteras med 500:-/timme
Projektledare – möten, planering m.m 700:-/timme
Projektledare/koordinator på fält 900:-/timme
Bartender/Kock 500:-/timme
Serveringspersonal 400:-/timme
Nisse / garderob 320:-/timme
OB-Tillägg 50:-/timmen: vardagar efter 20.00,Lörd efter 16.00, Sönd&helgdagar hela dagen.
Minimumdebitering är 4 timmar, personaltiden räknas från avgång till återkomst på Birger- Jarlsgatan 44
Avbokning av personal måste göras minst 4 arbetsdagar före festen/arrangemanget
Moms tillkommer på ALLA priser

Förekommet gods
Trasigt eller skadat gods debiteras extra utifrån gällande prislista. Var därför noggranna med att
packa tillbaka allt i sina rätta emballage.

Leverans av maten
Vi levererar mot en leveransavgift i hela Storstockholm. Avgiften beror på tidpunkt och avstånd.
Nuvarande debitering för leverans inom Storstockholms tullar , under vardagar och innan klockan
18.00 är 550:-/timme, efter klockan 18.00 tillkommer 300:-/timme. Lördagar samt röda dagar är
leveranskostnaden 800:-/timme. Returerna hämtas nästkommande vardag till en kostnad av 250:-/
timme. Samtliga priser ex.moms.
Därefter ökar avgiften beroende på avstånd, tid på dygn. Vi offererar de priser som gäller för just dig
när du gör din beställning. Returerna hämtas alltid följande vardag.
Föredrar ni att hämta&lämna tillbaka beställningen själva är ni välkomna till Birger Jarlsgatan 44.

Drycken
Vi har Sommeliere samt Barmästare som gärna hjälper till att rekommendera drycken till festen/
arrangemanget.
Vi hjälper er med inköpslista samt kontakt med leverantörer
Rådgivning : 550:-/timme

Fler tjänster
Vi hjälper gärna till med alla tänkbara tillbehör till er tillställning!
Vi kan tillexempel ordna med:
• Blommor, ljus och annan bordsdekoration
• Dekor,tyger,bardiskar,loungemöbler m.m
• Musik & DJ
• Allt från tryckeriet: inbjudan, placeringskort,menyer
• Is & bartillbehör
• Tält
• Make up artist
• Fotograf
• Artister

Hyra La Madrina på Östermalm?
Vill du hyra La Madrina ?
Var ute i god tid för att vara säker på att få just det datumet du vill ha!
Lördagar fram till 16.00, Söndagar,Måndagar samt alla Helgdagar går det att hyra La Madrina,
övriga dagar offererar vi.
En förutsättning för att hyra La Madrina är att du betalar hela summan vid bokningstillfället. Vi
fakturerar EJ i efterhand.

