10.0015.00
28/4-1/5, 5-6/5, 12-13/5, 19-21/5
26/5-15/6 samt Midsommar

10.0018.00
10.0015.00
16/6-21/6 & 24/6-2/9

3/9-18/9, 22-23/9 & 29-30/9
Följ oss på Facebook, anslagstavlor och på
http://umgk.se/restaurang/
för uppdaterade öppettider, tävlingar och ev.
bokningar/abonnerat.

Sommaren närmar sig och Golfrestaurangen står redo att öppna
upp igen! Och även om banan fortfarande behöver några veckor
till, ser vi fram emot ert besök redan till Valborgshelgen då
vi öppnar med nybryggt kaffe, mammas fika-bröd, våra goda
smörgåsar, godis, glass och grillkorv.
Vi kommer hålla öppet alla helger i maj, och planerar att
börja servera
vår välrenommerade lunchbuffé från och med Golfens dag den
26/5.
Framdukad 11.00-13.30 för 99kr/pp, därefter som ’dagens rätt’
på tallrik.
Vi på Golfrestaurangen vill tacka alla för era besök under
fjoråret,
och vi fortsätter sträva efter att fler gäster besöker oss nu
i sommar.
Vi välkomnar åter nästan samtliga anställda från ifjor och i
nuläget
planerar vi hålla öppet samma öppettider (eller mer) som
ifjor.
Måndag-Söndag 10.00-18.00 och ni behöver inte svälta eller gå
törstiga
före kl. 10, då golfklubben kommer fortsätta servera ett
mindre fikautbud (kaffe, läsk, frallor och bars) i
reception/shopen alla dagar från kl. 08.00.
Vi ser med glädje på att nästan samtliga tävlingar beställt
förtäring av Golfrestaurangen i år, och håller alltid öppet en
timme före första utslag.
Vi fokuserar i nuläget på planeringen av våra bokade gäster
och tävlingar samt den kommande lunchbuffén, och vi planerar
även köra bistro-meny på veckodagar mellan 15-18.00 (16/623/8) och Afterwork/golf-bufféer på utvalda fredagar då vi
inte har bokade tävlingar, event eller middagar.
Vi planerar även att visa samtliga Sveriges fotbollsmatcher i
VM på storbild.
Vi återkommer med planeringen inför bl a. Gourmetgolf och
Golffestivalen!
Missa inte att boka bord på vår Mors dags-buffé den 27/5 –
195kr/pp
Tveka inta att höra av er till oss för att boka bord, övrig
information
eller om ni önskar beställa en egen tillställning eller
middag:
Tfn. 070/5212070 eller mail jon.ahlman@koksmastare.se

