Gäller från jan 2019

Vill ni boka en middag eller en kväll med bubbel och mingel för ett slutet sällskap?
Nedan finner ni våra middagsalternativ för ett privat sällskap.

Provningar och mataktiviteter
Vi erbjuder följande provningar för slutna sällskap:
•

Ost- och vinprovning: 550:-/person. Minimidebitering 5000:- inkl. moms

•

Öl- och ostprovning: 550:-/person. Minimidebitering 5000:- inkl. moms

•

Champagneprovning: 695:-/person. Minimidebitering 6500:- inkl. moms

•

Vinprovning: från 450:-/person. Minimidebitering 5000:- inkl. moms

•

Laga mat med kock – offereras

•

Prova vin från våra vinomater – En perfekt aktivitet innan middagen. Vi har olika
lättsamma aktivitetsförslag såsom tävlingar eller gemensamma aktiviteter. Kanske
inleder ni er middag med lite delikatesser som förrätt samtidigt som vi har en
tävling/övning i att hitta smaker i vinet. Fråga oss för förslag!

Med våra aktiviteter lovar vi er en roligare kväll! Alkoholfritt alternativ? Vi erbjuder andra
provningsalternativ såsom en ostprovning eller olivoljeprovning. Fråga oss för mer info.
Bokningsregler provning
Avbokning som sker senare än 14 dagar innan provningen debiteras 2000:- inkl. moms. Vi debiterar för det antal som
meddelats oss senast 14 dagar innan provningen.

Middag för privat sällskap
Vi erbjuder följande middagsalternativ för 20-25 personer eller fler:
•

Middagsbuffé: en trevlig buffé innehållandes bland annat vegetarisk soppa, kött med
tillbehör, sallader, ostar, charkuterier och massor av delikatesser från vår butik. Kaffe
och sött efter maten ingår. Pris 425:-/pers.

•

Plock/mingelbuffé: en lättare tapasinspirerad buffé med ostar, snittar, pintxos som
passar både för stående eller sittande mingel. Pris 249:-/p.

•

Chef’s choice: För att ert sällskap skall få den bästa upplevelsen hos oss erbjuder vi vår
Chef’s Choice meny. När ni kommit till bords börjar vi med att servera några snacks
följt av kökets val av 3 rätter och avslutningsvis något sött. Rätterna väljer våra duktiga
kockar från vår ordinarie middagsmeny. Pris 575:-/p. Vi erbjuder även vinpaket där vår
sommelier valt vin till maten för att höja smakupplevelsen ännu mer.

Bokningsregler middag
Avbokning som sker senare än 10 dagar innan tillfället debiteras 3500:- inkl. moms.
Vi debiterar för det antal som meddelats oss senast 10 dagar innan tillfället.
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