Varje onsdag kan du alltid få något i baren för en hundralapp. Det kan vara provning av
drycker, en råvara, en maträtt eller en kombination. Priset är dock alltid detsamma. En 100lapp. Utförligare information om varje ”onsdagstema” läggs ut några dagar innan respektive
datum på vår webb eller facebooksida. Vi ses i baren!

Denna kväll lagar Robin Indiskt och vi serverar självklart Cobra öl. Marre som är en av våra
glada servitriser, har försäljning av sina vackra smycken av de stenar som köps in och skapas
de månader Marre bor i Indien. Kanske kan du få om lite Indien resetips.

Några av oss kommer precis varit på studieresa i Tyskland för att besöka några av våra
vinproducenter i Mittelrhein, Ahr och Franken, Just nu är vi mycket spända att få prova de
röda vinerna av Spätburgunder och inte bara Riesling. Vem vet vad vi hittar att ta med oss
hem?

Till valborg firar vi in våren på riktigt! Vi provar därför ut vårens och sommarens roseviner att
njuta av i värmen. Vilken blir din favorit av kvällens urval?
Ooops.. redan maj… en månad utan R, och det sägs att det inte är bra för skaldjur men det är
kanske en myt? Vi kör i alla fall en sista skaldjurskväll så här innan sommaren en dag eller
två försent. Kanske lite bubblor därtill för att fira ordentligt. Sköna maj välkommen!
Vad kan vara mer vårtecken än den första sparrisen? Vi tillägnar denna kväll denna härligt
goda men ack så svårodlade grönsak. Vi hoppas att den Gotländska sparris Gott krispigt vitt i
glasen

Vår egen Argentinare i baren Julian, förser oss med Argentisk tango och vi provar maffiga
röda Argentinare perfekt till sommarens grillade rätter. Och så vi smygprovar rätter från
Långbro Utegrill som öppnar dagen efter den 17/5 kl 17. Vi ses på uteserveringen framöver

