För sällskap upp till 25 personer. Vänligen välj en och samma Meny till hela gruppen.
Meddela eventuella allergier i samband med din beställning tack.
Priserna är per person och inkluderar moms.

Menyförslag
Meny Entrecôte| Menu Entrecôte
Toast Skagen | räkor | sikrom | dill
toast Skagen | shrimps | whitefish roe | dill

Hängmörad entrecôte 200 gr| primörsallad | kryddsmör | pommes frites | rödvinssås
entrecôte | spring salad | smoked garlic butter | french fries | red wine sauce

Crème brûlée
655-

Meny Långarygg | Menu Ling loin
Lättrökt röding | äpple & gurka | dillkräm | rivet rödlökssmör | brynt smörpulver
lightly smoked char | dill cream | apple & cucumber | grated red onion butter | browned butter powder

Ugnsbakad långarygg | variation på morot | dillpotatis | smörad skaldjursfond
baked ling loin | carrot variation | dill potatoes | buttered shellfish broth

Luftig chokladmousse | kanderade mandlar | vaniljglass | inlagda päron | mynta
fluffy choclate mousse | caramelized almonds | vanilla ice cream | pickled pears | mint

565-

Meny Vegetarisk | Menu Vegetarian
Buratta | semitorkade körsbärstomater | granatäpple | mandel | lök | grön pesto
burrata | semi dried cherry tomatoes | pomegranate |almond | onion | green pesto

Helbakad blomkål | puffad quinoa | skärsildost | blomkålspuré |rökt yoghurt | äppelcidersky
oven baked cauliflower | puffed quinoa | cheese | cauliflowe purée | smoked yoghurt | apple cider jus

24-timmarsbakad ananas | punschcrème fraiche | mandel
24-hours baked pineapple | arrack flavoured crème fraiche | almond

485Var vänlig meddela oss eventuella allergier, tack Please inform us if you have any allergies

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 av större sällskap på mer än 8 personer 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 för sällskap på nio eller fler gäster
❖ Avbokning av sällskap på 89–19 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 8 gäster hanteras som avbokning för stora sällskap enligt ovan.
❖ Bortfall av gäster samma dag debiteras med 100% av priset.
❖ I mån av plats går det bra att lägga till gäster.
Fakturering
❖ Vid fakturering behöver vi få in fakturaadress, organisationsnummer samt en mail att skicka
fakturan till senast 3 arbetsdagar innan ert besök. Sedvanlig kreditprövning genomförs. Vi tar 100kr
i expeditionsavgift och minsta summan för faktura är 2000kr. Det är bra att ni meddelar oss om vad
ska ingå på den gemensamma notan innan besöket. Vi behöver även en underskrift av ansvarig på
plats.

För att besöket ska bli så lyckat som möjligt ber vi er att informera hela sällskapet så att alla är
medvetna om vad som gäller.
Vi är helt kontantfria och tillämpar vårdad klädsel.
Vi på Tvåkanten önskar er ett trevligt besök!
Varmt välkomna!

