
Vitt eller rött? 6-PACK CORONA

MER?

Välj på plats för 395 / Flaska Beställ in en hink med Corona till 
gänget...395

Något annat att dricka? Fråga 
oss så hittar vi något som passar 

ert sällskap

-Minsta antal är 20 personer
-Vid bokning färre än 30 personer tillkommer lokalavgift på 300kr per 
person färre än 30 personer. Vid fler än 30 så tillkommer inga avgifter.

Vår festvåning erbjuder sittande middag såväl som mingel för sällskap 
från 20 gäster upp till ca 55 gäster.
Tillgång till projektor, mikrofon och egen musik (privat dator, mobil eller 
platta medtages).

Dryckesförslag

aRrIbA mExIcO

FöRDRINK?

FROZEN MARGARITA
Tequila, Cointreau, Lime och 

krossad is blandad i vår 
specialmaskin…122

Parés Balta - Penedès 
Spanien…99

CAVANågot annat att dricka? 
Fråga oss så hittar vi något 

som passar ert sällskap

FöRDRINK?

DRYCKESBUFFÉ

Cava 99:-
Frozen Margarita 122:-

Trevligt att börja med en 
fördrink som vi serverar i 

baren där nere

KÖPA I BAREN 
Om ni vil l  bjuda på ett 

begränsat antal dryck så 
rekommenderar vi att 

dela ut dryckesbiljetter, 
sen köper varje gäst i 
baren utöver detta.

Om allt betalas på en nota kan vi duka 
upp en buffé med ett överenskommet 

sortiment.

SHARING …395/pers

sTaRtErS
Chips, guacamole, 

salsa, ceviche

cHiPs, sAlSa & gUaCaMoLe

cEvIcHe

cOcTeL cAmArOn

eSqUiTe

tOsTaDaS

tAcOs

gRyToR
Högrev, fläsk, creamy potatoes, 

och svamp
Högrev, fläsk, creamy potatoes, 

och svamp

Limemarinerad kolja

Räkcocktail

Varm majssallad

Friterade ”tacos” med olika toppings

Tacos med olika fyllningar

gRyToR
Högrev, fläsk, creamy potatoes, 

och svamp

sIdEs

Tortillas, picklad rödlök, crèma, 
färskost, koriander, salsor

sIdEs
Tortillas, picklad rödlök, crèma, 

färskost, koriander, salsor, 
sötpotatisfries

SHARING Grande
… 495/pers… 595/pers

Menyn för mingelfesten, allt går att äta på 
stående fot medan ni minglar. 
Uppdukad på vårt buffébord.

Sharingmenyn dukar vi upp på bordet och den 
delas i grupper om ca 8 personer per set.

Den stora sharingmenyn har en extra 
räkcocktail samt sötpotatisfries.

MingeL

sTaRtErS
Chips, guacamole, salsa, 

ceviche, räkcocktail

cHuRrOs oCh 

kAfFe + 95 pP


