
 

 

 

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. 


