
 “ Welcome to a different kind of wine club; where 
Amarone meets Chablis, business meets leisure, 
and you are always on the guest list.”

Varje fredag är medlemmarna välkomna till vinbaren på The Lobby 

– för att prova goda viner, knyta nya bekantskaper, diskutera affärer, 

politik, eller varför inte senaste avsnittet av Mad Men? En gång i 

månaden byter vinbaren huvudtema. Variationerna är många – 

ursprungsland, druva, karaktär…

Fredagsbaren är skapad som ett forum för vinälskare – våra 

duktiga sommelierer delar frikostigt med sig av sin kunskap, ger 

tips och förslag och svarar gärna på dina frågor - men lika viktigt 

är ambitionen att ge våra gäster tillgång till ”ett vardagsrum”, en 

mötesplats där de kan varva ner efter en lång arbetsvecka. Klubben 

är ett slutet sällskap dit allmänheten inte har tillträde, men som 

medlem har du rätt att bjuda med gäster (se mer nedan).

Vinbaren är öppen alla fredagar mellan 17:00 och 22:00, och 

fylls med viner som har anknytning till månadens tema – alla till 

förmånliga priser. Dessutom finns alltid ”Flight of the Night” – tre 

utvalda smakprov för hundra kronor.  Aptitliga tilltugg finns att 

tillgå under hela kvällen och vill du beställa varm mat så går även 

detta att ordna.

Utöver fredagsbaren bjuds våra medlemmar även in till särskilda 

vin-och föreläsningskvällar, vanligen tisdagar eller onsdagar, 

då gästföreläsare med anknytning till affärsvärlden bjuds in. 

Förhoppningen med dessa kvällar är att inspirera till samtal kring 

kvällens ämne, men även till nätverkande mellan medlemmarna 

och deras gäster. Självklart är vinbaren öppen även vid dessa 

tillfällen. Under föreläsningskvällar samsas vinklubbens medlemmar 

med medlemmar från Riksdagens Vinklubb.

Ett vår- respektive höstprogram presenteras i början av varje 

säsong. Varje månad skickas dessutom en presentation av  

kommande aktiviteter ut till medlemmarna via e-post.

Förutom klubbaktiviteten arrangerar The Lobby även vin- och 

dryckesresor via The Lobby Travel – i många av resorna ingår  

föreläsningar, workshops, etc.

Engagerade i The Wine & Business Club är:

Daniel Sköld medlemsansvarig på The Lobby

Michael Svensson mat- och vinkonnässör, riksdagsledamot

Jens Dolk (gästspel) sommelier, vinskribent, TV-personlighet  

Filip Lundquist sommelier, provningshållare

Klubbens hemvist är The Lobby Social Club i centrala Stockholm.

Som medlem har du privilegiet att bjuda med en gäst. Då det är en 

privat klubb måste dessa dock föranmälas via e-post. Samma gäst 

kan endast bjudas med en gång, utan krav på eget medlemskap.

Medlemspriset är 1 000 kronor per person och år.

Ansökan om medlemskap görs via mejl till info@thelobby.se.
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