Nyårssupé
Friterad svål / löjrom
Petit choux / ostkräm / Gammelknas

Hummer bisque
sotad hummertartar / pilgrimsmussla / gräslöksemulsion

Bakad Hälleflundra
glaserad svartrot / Pommes anna / syrlig skaldjurssky
med dill och soja / Dillkräm
eller

Hängmörad Oxfilé
m or otskärna / glaser ad svar trot / Potatisterrin /
friterad jordärtskocka / tryffelsky

Brillat Savarin
körsbär & vaniljkompott

Bakad Valr honachoklad
rostad chokladglass / pistagenöt / tonkaböna

Nyårssupé inkl. dryck espaket
Nyårssupé exk l. dryck er
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Gott Nytt År!

Vi serverar vår supé på fast sittningstid
18:00 – 20:45

Bokas via vår hemsida och 500kr betalas i förskott.
Om ni är flera i sällskapet men har olika bokningar,
vänligen ange detta i meddelande så att ni blir placerade ihop.
Alla ev. allergier måste meddelas i förväg

Bokningsvillkor
Vid genomförd bokning godkänner ni nedanstående villkor.
Vid besöket
 Det är viktigt att komma i god tid till bokningen. Bokad tid avser tiden då ni är redo att
sitta till bords, inte ankomsttid. Ni ska kanske hinna ta en drink i baren innan? Vid sen
ankomst på mer än 15 min släpper vi bordet till andra väntande gäster. Om ni är mer än
15min sena och bordet gått till andra gäster debiterar vi fullt pris för förbeställd mat
med anledning av att vi köpt in och förberett maten.
 Vi tillämpar 2,5h sittning i restaurangen om inget annat angivits vid bokning.
 Om delar av sällskapet är försenade till restaurangen serveras all förbeställd mat
oavsett. Vi har dessvärre ingen möjlighet att invänta sena gäster då våra bord oftast är
bokade flera gånger per kväll.
Förbeställning av mat
 Vid bokning behöver vi få in anmälan om eventuella allergier samt förbeställning av
maten senast 5 dagar innan ert besök. I samband med denna förbeställning anges också
exakt antal medverkande gäster.
Avbokning och justering av antal gäster







Avbokning av sällskap på 1–19 personer görs senast 5 dagar i förväg.
Avbokning av sällskap på 20 personer och fler görs senast 10 dagar i förväg.
Vid försenad avbokning debiteras 50% av bokningens värde.
Bortfall på mer än 2 gäster hanteras som avbokning.
Bortfall av gäster samma dag debiteras med 100% av priset.
I mån av plats går det bra att lägga till gäster.

