MENY
Priserna gäller för hela 2019
Priserna gäller för den dag då ni besöker oss.
(Inte beställningsdag utan besöksdag.)
FÖRRÄTTER
Skinktoast
Toast Skagen

50 kronor
55 kronor

VARMRÄTTER
Grillad kyckling m. sås
120 kronor
Fiskgratäng i sås
125 kronor
Helstekt ytterfilé m. svampsås
125 kronor
Järpar i sås
130 kronor
Varmrökt lax m. romsås
130 kronor
Fläskfilé m. baconbitar i sky
130 kronor
Alla rätter, valfritt: kokt potatis, ugnsgrillade potatisklyftor
eller potatisgratäng
EFTERRÄTTER
Toscapäron
Pannacotta
Ostkaka, sylt & grädde

40 kronor
45 kronor
50 kronor

Litet julbord

250 kronor

Kaffe & kaka (Om ni inte vill äta någon varmrätt.)

30 kronor

BOKNINGEN ÄR BINDANDE 1 VECKA FÖRE BESÖKSDAG!
(7 dagar innan besöksdag är matbeställning & bokningen bindande.)
Vad gäller vid beställning? Se andra sidan...
Priset är per person och inklusive mervärdesskatt.
I varmrätterna ingår måltidsdryck, bröd, smör, sallad, kaffe och liten kaka.
Med reservation för prisförändringar
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Vad gäller vid beställning?


När måste jag beställa maten?

När ni beställer mat så måste vi få er beställning senast en vecka innan ni kommer till oss, gärna tidigare.
Om det tillkommer fler personer under veckan innan besöket hos oss går det bra
att öka på antalet, däremot inte dra ifrån.



Kan jag beställa vad som helst, hur som helst?

Nej, eftersom vi inte har eget kök utan använder oss av catering så går det inte.
Det går bra att beställa två olika maträtter, förrätter och efterrätter för hela gruppen.
Är det någon eller några som har en allergi eller är vegetarian så går det självklart
bra med specialbeställning utöver de två vanliga rätterna i de fallen.

!

Det kan vara bra och tänka på att en del har problem med viss mat. Kontrollera gärna om det är så innan ni beställer mat hos oss så alla blir glada och
trivs.
Vi kan tillgodose de flesta önskningar.
Vegetariskt, laktos-, mjölk– och glutenfri kost och annan speciell kost.
Ring och prata med oss om du har speciella önskningar.

Priset är per person och inklusive mervärdesskatt.
I varmrätterna ingår måltidsdryck, bröd, smör, sallad, kaffe och liten kaka.
All vår mat levereras av Odensvi Lanthandel & Catering

Med reservation för prisförändringar

!

