
ABONNERING 20 000 kr

Priset är all inclusive. Du får personal, porslin och allt vad som vanligtvis finns hos oss och köpkravet gällande 
mat och dryck är alltså minst 45 000 kr (se exempel på nästa sida). Priset är inkl moms. Under högsäsong juni, 
juli och augusti har vi inte möjlighet att några abonneringar. Uteserveringen är inte ordningställd om vi inte 

kommer överens om det. Vill du veta mer eller har frågor så mailar du bara till: info@strandtugg.se 

Strandtugg alldeles för dig själv! How amazing! När du abonnerar Strandtugg får du tillgång till båda planen 
där inne. Nere är det plats för 48 sittande och uppe kan 28 st sitta. Kör ni mingeltillställning kan Strandtugg 
ta in ca 100 gäster. Om du vill kan du välja bort bord och stolar på en våning och använda det till mingel eller 

dansgolv. Förslagsvis äter ni då middag nere och kör mingel, dans och bar där uppe. 

ABONNERA 

OSS

HANDLINGSMINIMUM 45 000 kr

http://strandtugg.se
mailto:info%40strandtugg.se?subject=Abonnering%20av%20Strandtugg


Exempel på paket är beskriven nedan. Det bästa är alltid att vi ses på en kaffe 
så sätter vi ihop er meny så som den passar er bäst.

1,5 glas bubbel

3 olika tilltugg

3 rättersmeny

1,5 glas vin förrätt

2,5 glas vin huvudrätt

Kaffe

Exempel på menyer som priset tillåter. 

FÖRRÄTTER
Carpaccio med rostade pinjenötter, ruccolasallad, tryffelolja och nymalen svartpeppar. 

Serveras med vispat smör och surdegsbulle.

Rimmad torskrygg med picklade rotfrukter och en senapsemultion. 
Serveras med Skånskt rågbröd och smör.

VARMRÄTTER
Svensk oxfilé med potatiskaka smaksatt med timjan, confiterade tomater i ugn, 

grillad sparris. Serveras med rödvinsås och dragonsmör.

Ungsbakad torsk med potatispuré, variation på betor från Simrishamn, blomkålspuré 
och brynt soyasmör.

DESSERT
3 x ostar, 2 x marmelad, 3 x bröd

Variation på äpple serveras med nyslagen ljummen vaniljsås och flatbread

EXEMPEL 

MENY

PAKETPRIS 1100 KR / PERSON

http://strandtugg.se

