
Boka Folkparken för fristående 
event eller som del av en 
konferens. Här finns plats för 
riktigt stora fester och festivaler, 
men eventområdet fungerar 
minst lika bra för en mindre BBQ 
eller Paellakväll med femkamp 
och dans för 150–500 personer. 

Välkommen hit!

EVENT

Folkparken 



Nord 
• Inkoktlax med Dill majonnäs.
• Djurönäsets sill.
• Janssons frestelse.
• Hjortpaté med inlagda rödbetor.
• Älghögrevschili med rostade rotfrukter.
• Sikforsröra i tunnbröd.
• Kycklingklubba med enbär och tryffelmajonnäs.
• Kryddkokt potatis.
• Grillade grönsaker.
• Rödbetssallad (senapsvinägrett)
• Grönsallad.

• Västerbottensost.
• Fäbodknäcke.
• Manitobabröd.
• Vispat smör.
• Färskostcrème med gräslök.
• Lingon och vodkapannacotta med lingonmaränger.

Lunch i Folkparken  

Från 150 personer och uppåt. 
Lunchen motsvarar värdet av lunchen i helpensionen.  

• Pulled högrev med picklad vitkål, majssalsa, sallad och 
bröd

• Sallad nicoise med lax- krämig potatissallad med dijon-
dressing, grönabönor, tomater och ägg med inkokt lax.

• Ceasarsallad med kyckling eller räkor
• Paella- Spaniens nationalrätt med saffran, skaldjur och 

kyckling. Serveras med aioli
• Viltskav

Syd 
• Skagen i glas med surdegskrutonger.
• Rökt lax med dillmajonnäs.
• Gubbröra med rågbröd.

• Lammrostbiff med Rosépeppar rostad potatis.
• Isterband med skånsk potatis.
• Stekt Bjärredkyckling med örtagårdssås.

• Rödbetssallad med senapsvinägrett
• Grillade grönsaker (efter säsong)
• Vikentomat sallad.
• Primörsallad.
• Grönsallad.

• Brännvinsost.
• Knäckebröd.
• Rågbröd.
• Vispat smör.
• Färskostcrème med gräslök.

• Äppelkaka med Vaniljgrädde. 

Eld & Rök 

Pris för arrangemang i Folkparken tillkommer.
En kväll i elden och rökens tecken. Smokey bbq beef 
& chicken med tillbehör

• BBQ Drumsticks
• Veal Baby backs
• Grillad flapsteak
• Vår rökta lax
• Potatissallad
• Rostade tomater med ruccola och örtdressing
• Grillade grönsaker
• Grillade majskolvar
• Sallad på vattenmelon och fetaost
• Trädgårdssallad
• BBQ sås
• Chimi churri
• Chilibearnaise
• Salsa på rostad majs och koriander
• Smör och bröd
• Kaffe och Apple pie med vaniljsås

Vegetariskt alternativ hanteras som 
specialkost och serveras på tallrik

I Folkparken på Djurönäset kan du bjuda till 
fest och kick-off för upp till 1000 personer. Här 
kan du återskapa magin från förr med härlig 
stämning och en riktig nostalgitripp för alla 
som älskar Sveriges folkparker. Bygg upp för-
väntningarna och skapa en riktigt spännande 
atmosfär under parkens kulörta lyktor, med 
femkamp, popcorn, musik, underhållning och 
dans!

Du kan boka Folkparken för fristående 
event eller som del av en konferens. Här finns 
plats för riktigt stora fester och festivaler, men 
eventområdet fungerar minst lika bra för en 
mindre BBQ eller Paellakväll med femkamp 

och dans för en 2-400 personer. Du bokar 
enkelt genom Djurönäset och får en fantastisk 
och minnesvärd tillställning med kollegor och/
eller vänner, både vår, sommar och höst.

Folkparken går att boka med två olika 
paket. Ett kvällsarrangemang med middag 
eller ett arrangemang dagtid med lunch. I båda 
paketen ingår hela folkparksområdet med 
möblerat tält, utomhusscen, dansbana och 
femkampsbodar (ej bemannade). Djurönäset 
har ett stort kontaktnät med välkända artister, 
trubadurer och DJ och hjälper gärna till att 
hitta rätt underhållning för er grupp.

Djurönäset Box 1 • 139 02 Djurhamn 08-571 490 00 info@djurönäset.com www.djuronaset.com

Folkparken - ett autentiskt eventområde

Kvällsarrangemang med tält, 150-200 pers. 

utomhusscen & dansgolv (18-01.00) 200-300 pers.

300-500 pers.

Arrangemang dagtid (12-15.00) från 150 pers. 

Tillval
Femkamp  
Popcornmaskin 
Artister/underhållning  
Scen i tältet  
Teknik 
Transfer  
DJ 

Vickning (22.00-01.00)     

Kokt korv med senap, ketchup och rostad lök. 
 


