MINNESSTUND PÅ VALL
En minnesstund är en fin stund för de anhöriga att dela med sig av sina minnen.
Att träffa vänner och familj är en viktig del av sorg bearbetningen.
Vi på Stora Vall erbjuder våra gäster en rofylld miljö med högklassisk service
där allt serveras till bords för er bekvämlighet och trivsel.

Kall mat
Smörgåstårta med skinka & salami

295 kr /person

Smörgåstårta Lyx med Lax & Räkor

345 kr /person

Snittar

295 kr /person

Krämig Skinkröra, dekoration med ost, skinka & salami

Stora Valls populära Skaldjursröra, dekoration med räkor & lax

Tre sorters snittar per person, kött/fisk/vegetarisk. Kökets val för dagen

Lunch 11:00-14:00
Ert val av dagens lunch

Se vår hemsida fredag veckan innan minnesstunden el ring oss för meny

195 kr/person

Varm mat efter 14:00
Ett val av nedan
* Rosé kalv med rödvinssås och rostade rotfrukter
* Lax med hummersås och duchesse
* Kyckling med dragonsås och rostad potatis

295 kr/person

Barn:
Pannkakor med Sylt & Grädde

95 kr /person

Sallad & hembaktbröd serveras till våra varmrätter

ink. 4 pannkakor

I priset ingår:
Mineralvatten el. lättöl/läsk, kaffe och ngt sött till.
Halva priset på ordinarie mat för barn under 12 år (gäller ej pannkaka).
Allergier och specialkost ordnar vi på efterfrågan.
Vi har fullständiga rättigheter om ni önskar öl, vin eller avec till kaffet.
Vi erbjuder självklart alkoholfria alternativ också.

Fika
Gófikat

195 kr /person

Kaffe & Tårta

145 kr /person

Tårtbakelse, kanel längd, mjuk kaka, 2 småkaka
Princess-, Grädd-, eller Fruktbakelse

I priset ingår:
Kaffe el. Te, vatten på bordet.
Allergier och specialkost ordnar vi på efterfrågan.

BOKNINGSFÖRFARANDE
Vi på Stora Vall önskar ert val av förtäring minst en vecka innan aktuell minnesstund
samt definitivt antal deltagande minst fyra dagar innan minnesstunden.
Vid ändring av antal senare än detta debiteras full avgift av bokad minnesstund.
Varmt Välkomna till oss.

Regementsvägen 21, 802 67 Gävle

026-497 96 90 info@storavall.se www.storavall.se

TILLVAL
Önskas något i ert menyval bytas ut till något annat så presenterar vi
tillvalspriser nedan. Dessa priser läggs på menyvalet.

Tårtbakelse i stället för ”något sött” till kaffet

55 kr /person

Vin el. Starköl till maten

65 kr /person

Alkoholfritt Vin el. Öl

45 kr /person

Lättöl, läsk, el mineralvatten, Kaffe el Te

30 kr /person

Mousserande vin vid ankomst

95 kr /person

Vi har fullständiga rättigheter om ni önskar öl, vin eller avec till kaffet.
Vi erbjuder självklart alkoholfria alternativ också.

