
Servering kurs/konferanse 
Ved behov kan vi tilby alt fra smørbrød til 5-retters     
middag i forbindelse med møter og konferanser. 

 3-retters Smak av Balsfjord. Lokale råvarer ispedd 
noen overraskelser. 525,- 

 Buffet med 2 varmretter, dessert og kaffe. 295,- 

 Suppebuffet med dessert og kaffe. 165,- 

 Varme smørbrød, pastaretter, snitter etc. 

KURS/KONFERANSE 

HØST/VINTER 2014 

Konferansepakke I 
Kaffe/Te 

Arctic Water/Brus 

Fruktfat/Kake 

Møterom med utstyr 

Kr 265,- pr pers 

KONFERANSEPAKKER 

LOFTSTUA—55 PERS 

TORILSTUA—14 PERS 

DOBBELTROM 

LOBBY/RESEPSJON 

ODDSTUA  

Konferansepakke II 
Kaffe/Te 

Arctic Water/Brus 

Fruktfat/Kake 

Møterom med utstyr 

Lunsjbuffet m/desserter 

Kr 465,- pr pers 

Lunsj til lunsj 

* Møtepakke m/lunsjbuffet, 2 dager 

* 3-Retters Smak av Balsfjord 

* Enkeltrom m/frokost 

Hverdager  1995,- pr pers i enkeltrom 

Helg  1695,- pr pers i enkeltrom 

 

DAGPAKKER 

STORT JULEBORD 
22., 28., 29./11 samt 5. og 6./12. 

 Gløgg ved ankomst 

 Buffet med varm julemat, stort koldtbord, dessert 
og kaffe. 

 Nyyrenovert Kjellerstua og sosialt samkvem i Lob-
by og våre ”stuer”. 

 Orkester i kafèlokalet 

Kr 625,- 

 

JULESHOW 13/12 
 Underholdning fra kjeller til loft. 

 DJ i Kjellerstua. 

 Revy med teatersport kl 21.00 og 22.00                  
på Loftstua. 

 Buffet med varm julemat og  dessert 19.00 - 21.00. 

 Forhåndssalg av billetter i resepsjonen. 

Kr 450,- før 21.30 

Kr 180,- etter 21.30 

 

JULEMAT  
Serveres f.o.m. 19. november. 

 Buffet med varm julemat og  dessert kr 375,-.                 
Forhåndsbestilling. 

 Tallerkenretter, også Lutefisk. 

 

OVERNATTING 
Helgepriser julebord. 

Enkeltrom   750,- 

Dobbeltrom  495,- pr pers 

Inkluderer frokost. 

TORILSTUA—14 PERS 

HILDURSTUA 

GURISTUA 

JULEBORD 

KAFÈ 

OR’NTLIG HEIMELAGA MAT 



 

 FROKOSTBUFFET               

Hverdager               06:30-10:30                           

Lørdag/Søndag       07:00-11:00  

OBS! Alle dager tilbyr vi frokost-

buffet også til vei farende før 

kafeen åpner. 

 LUNSJBUFFET                   

Hverdager                11:00-14:00          

Helg på forespørsel 

 KAFE                                         

Mandag-Fredag      07.00-21.30      

Lørdag                      09.00-21.30 

Søndag                     10.00-21.30 

 LOBBYBAR/RESEPSJON                 

Mandag-Fredag      06:30-23:00                 

Lørdag                      07:00-01.00                

Søndag                     07:00-23:00 

 KJELLERSTUA                      

Åpner igjen etter renovering 

3. oktober                       

Onsdag-Torsdag      17.00-23:00                 

Fredag                       17:00-24.00                

Lørdag                       16:00-02.30                

Søndag                      16.00-20.00                  

Vollan Gjestestue as               

Torgvn. 2                                      

9040 Nordkjosbotn                         

77 72 23 00  

www.vollangjestestue.no 

post@vollangjestestue.no 

RESTAURANTKVELDER  

Fra 13/9 kl 19.00 - 22.00 tilbyr vi hver lørdag  ny og spennende 

restaurantmeny. Ring gjerne for reservasjon. 

 

KJELLERSTUA PUB 

Fra 3/10 åpner vi Kjellerstua Pub etter renovering. Nytt og 

spennende format med nye produkter. 

 Pizza også som take-away 

 Fotball, biljard og dart 

 

SMØRBRØD, SMÅRETTER OG KAKER 

Ut over høsten skal vi fornye våre produkter. 

 Or’ntlig heimelaga hamburgere 

 Nye småretter 

 Nye kaker 

 

OR’NTLIG HEIMELAGA MAT 

Vi produserer nær sagt alt som vi har mulighet til å lage fra grunnen 

av. Vafler, vannbakelse, supper, middager og desserter har vi stolte 

kokker som lager. Like stolte servitører tar seg av resten. Så langt 

det er mulig benytter vi oss av produkter fra lokale leverandører. 

Middag serveres alle dager 12:00 - 21:30. 

 

VÅLNESSAKEN 

Rundt den såkalte Vålnessaken har vi mottatt mange henvendelser 

som vi finner det nødvendig å gi nærmere orientering om. Det vil bli 

igangsatt søk i begynnelsen av november 2014. Det innebærer at 

den nye hotellfløyen vil holde stengt. Senere kan det også være 

aktuelt å stenge Lobbyen og deler av Oddstua der det serveres 

frokost. Konsekvensene er at vi i en periode vil ha redusert 

kapasitet på hotellsiden. Det er 12 rom som midlertidig vil holde 

stengt og innebærer at 20 rom, inklusiv 10 rom på hybelhus vil være 

tilgjengelig for våre kunder. Ingen av fasilitetene tilknyttet kafe, 

kurs/konferanse, selskap, catering eller pub vil være berørt.  

HØST/VINTER  

KAFÈ & SELSKAPSLOKALER 
Kapasitet til 190 personer 

 
HOTELL 
32 rom derav 1 suite og 10 leiligheter  

 
KURS/KONFERANSE 
4 møterom. 8 - 55 personer 

 
CATERING 
Har du noe å feire, sjekk hva vi tilbyr 

 

LOBBY & PUB 
Lobbybar i tilknytning til hotell og selskapslokaler 

Kjellerstua pub åpner 3/10 etter renovering 
 

Anno 1962 

Anno 2014 


