Oktober 2022
Sällskapsmeny
För sällskap över 8 personer så vill vi att man förbeställer denna meny till hela sällskapet.
Kantarellsoppa
med tranbär, timjan & majs
***
Hjort
med kålrot, limeblad, lingon & lök
***
Osttallrik
med fröknäcke & marmelad
***
Körsbär & gräddfilsglass
med björnbär, kaffe & nougatkaka
559kr
Utan ost 499kr
OBS! Menyn bokas till samtliga i sällskapet.
Om det finns allergier eller om någon önskar vegetariskt så ordnar vi det.
Vinpaket 399kr
Vinpaket Premium 499kr
Alkoholfritt dryckespaket 299kr
I vinpaketen så ingår ett glas matchat vin till alla rätterna. Om man beställer 3 rätter så byts
ostvinet ut mot en påfyllning av vin till varmrätten.
Det alkoholfria paketet består av olika alkoholfria drycker.
Komplett paket 1299kr
Cocktail vid ankomst, 4 rätters meny, vinpaket premium, kaffe & avec.

October 2022
Group menu
For parties over 8 persons, we want you to pre-order this menu for the whole party.
Chanterelle soup
with cranberry, thyme & corn
***
Deer
with turnips, lime leaves, lingonberries & onion
***
Cheese
with seed hard bread & marmalade
***
Cherry & Sour cream ice cream
with blackberries, coffee & nougat cake
559kr
Without cheese 499kr
NOTE! The menu must be ordered for all guests at the table.
Let us know if there are any allergies or if somebody wants vegetarian food.
Wine package 399kr
Premium wine package 499kr
Nonalcoholic package 299kr
The wine package includes 1 glass of wine matched to all courses. If you order the threecourse version the cheese wine is changed to a refill of wine with the main course.
The nonalcoholic package includes a variety of nonalcoholic drinks.
Complete Package 1299kr
Cocktail when arriving, 4 course menu, wine package premium, coffee and a digestive.

Mat & Destillat Bokningsregler
Dessa regler är till för att säkerställa de beställningar som görs hos oss och vårt motto är alltid att vi hellre
”friar än fäller” när det gäller avgifter för avbokning. Vi försöker alltid att se till att bord blir bokade ändå
vid avbokningar och använder endast dessa regler då det drabbar oss i verkligheten.

Vid bokningar om 1-8 personer (ej grand cru bordet)
Kostnadsfri avbokning fram tills 6 timmar innan besöket. Vid avbokning senare debiteras 400kr per
bokad plats.
Vid vissa tillfällen har vi stort tryck på bokningarna och om en avbokning sker senare än 6h innan
besöket och vi lyckas boka upp bordet ändå så debiterar vi ingen avgift.
Vid uteblivet besök utan avbokning debiteras alltid 600kr per bokad plats.
Vid större minskning av antal debiteras samma som för avbokning för minskade antal platser.

Avbokning av Grand Cru bordet sker kostnadsfritt fram tills 7 dagar innan besöket därefter debiteras
6000kr för hela bordet. Vid uteblivet besök debiteras hela bokningsvärdet.

Vid bokningar om 9-16 personer
Kostnadsfri avbokning fram tills 7 dagar innan besöket. Vid avbokning senare debiteras 400kr per bokad
plats.
Vid vissa tillfällen har vi stort tryck på bokningarna och om en avbokning sker senare än deadline för
besöket och vi lyckas boka upp bordet för liknande värde ändå så debiterar vi ingen avgift.
Vid uteblivet besök utan avbokning debiteras alltid hela bokningens värde men minst 750kr per bokad
plats.
Vid större minskning av antal debiteras samma som för avbokning för minskade antal platser.

Vid bokningar om 17 personer eller fler
Kostnadsfri avbokning fram tills 21 dagar innan besöket.
Vid avbokning 8-20 dagar innan besöket debiteras 400kr per bokad plats.
Vid avbokning 3-7 dagar innan besöket debiteras 600kr per bokad plats.
Vid avbokning senare än 2 (48h) dagar innan besöket debiteras hela beställningens värde dock minst
750kr per bokad plats.
Vid vissa tillfällen har vi stort tryck på bokningarna och om en avbokning sker senare än 6h innan
besöket och vi lyckas boka upp bordet ändå så debiterar vi ingen avgift.
Vid uteblivet besök utan avbokning debiteras alltid 600kr per bokad plats.
Vid större minskning av antal debiteras samma som för avbokning för minskade antal platser.

