
PROVNI NGAR

Inled kvällen hos oss med en provning av vin,

bubbel eller ost och vin i kombination.

Pris från 400:-/person, minimidebitering 4000:-

Ni delas in i olika lag och under ledning av våra

kockar och sommelierer får ni tävla i olika kluriga

utmaningar. Exempel kan vara att blindprova viner,

stycka kött och bestämma olika råvaror.

Pris 1295:-/person inklusive middag. För 8-18 personer.

PROVNI NGARInled kvällen hos oss med en provning av vin, bubbel

eller ost och vin i kombination.

Pris från 400:-/person, minimidebitering 4000:-

KOCKARNAS  KAMP
Ni delas in i olika lag och under ledning av våra

kockar och sommelierer får ni tävla i olika kluriga

utmaningar. Exempel kan vara att blindprova viner,

stycka kött och bestämma olika råvaror.

Pris 1295:-/person inklusive middag. För 8-18 personer.

Alla angivna priser är exklusive

mervärdesskatt.

För att öppna upp restaurangen för ett privat

sällskap har vi en minimidebitering på 12.000:-

en vardag, samt 20.000:- fredag eller

lördag. Vi debiterar för det antal som

meddelats oss senast 7 dagar i förväg.

Avbokning som sker senare än 14 dagar innan

det aktuella datumet debiteras med 20 % av

den offererade summan. Avbokningar som sker

senare än 7 dagar innan det aktuella tillfället

debiteras till fullt pris.

MI DDAG
Vi har fantastiskt duktiga kockar som gör att ni får en minnesvärd kväll. Vårt kök kan

bäst beskrivas som nynordiskt med utländska influenser. Alltid fullt av nya och

överraskande smaker. Chef’s Choice – ni blir först serverade små snacksrätter,

därefter en 3-rätters middag samt sött till kaffet som avslutning. Kockarnas humör styr

menyn.Pris 495:-/person. Vinpaket från 295:-/person.

AFTER  WORK -  BURGER  &  BEERS
Passar utmärkt när ni vill ha en trevlig och uppsluppen kväll med kollegorna. Vi börjar

med lite snacks samtidigt som ni minglar runt på vår altan eller i restaurangen. Därefter

har vi en lättsam matservering, hamburgarna kan med fördel ätas på stående

fot.Pris 249:-/p exklusive dryck. Pågår i 3 timmar om inget annat överenskommits.

STYRELSERUMMET
För, styrelsen, ledningsgruppen eller den mindre gruppen. Ett

mysigt rum med tillhörande lounge och pentry.Konferensrum

heldag 2595:-, halvdag 1595:-

ANNEXET
Våra gamla lokaler är numera en modern konferensanläggning för upp till 30

personer. Här konfererar ni i ett eget hus med tillhörande altan där vi kan servera er

lunch på plats. Varför inte en grillunch? Går även att hyra som lokal för tex

föreningsmöten.Annexet heldag 6295:-, halvdag 4495:-

AFFÄRSLUNCH
Vi erbjuder en tvårätters affärslunch för 250:-/person som kan bokas separat eller i

samband med en konferens.Minimi 6 personer.Bokar ni affärslunch erbjuder

vi även möjlighet att sitta avskilt i vårt chambre separée som tar upp till 12 personer.


