Skottvång 18 mars
NU har vi en plan för att anpassa oss efter rådande omständigheter.
Detta gäller NÄSTKOMMANDE TRE HELGER , fram till påsk (vi ber att få återkomma om
påskens program).
1. Alla konserter ställs in. Helgens konsert med Ann-Kristin Hedmark återkommer i höst. Simon
Ljungmans konsert är ombokad till 24 juli och Recap och Delphi Glenn får vi ge besked om
senare.
2. Vi ändrar våra ÖPPETTIDER: Fredagar fortfarande Bygdepub och Vardagsrum från 18.00.
Lördagar och söndagar ändrar vi öppettiderna till 11-15. (Stängt lördagkvällar)
3. Vi ändrar vårt UTBUD enligt följande: Fredagar kör vi bygdepub som vanligt med á la
carte-fredagsmysmat med möjlighet till take-away. NYHET: möjlighet att beställa mat via ”Drivethrough” - kör upp invid restaurangen. Tuta, beställ och betala (swisha) genom
”bakrums-fönstret” - tydliga skyltar kommer finnas 

🚗

4. Lördagar och söndagar kör vi lunchmenyer med 3-4 husmanrätter, smarriga mackor, fikabröd,
vin, öl, varm choklad mmmm. Alltså ingen söndagsbuffé utan rätter ”on demand” för att minska
svinn. NYHET - beställ matsäck från oss och gå ut på Sörmlandsleden eller sätt dig och fika i en
söderslänt eller kanske gå ner till Marvikarna för en lunch i vårsolen. Det ska bli fint väder i
helgen och på detta vis kan ni kombinera en riskfri utomhuslunch med att du supportar din lokala
(kämpandes ) företagare och restaurang. Det kommer finnas en fika- och en lunchvariant med
kaffe/thé/chokladtermos till båda. Självklart kan du även beställa lunch i värdshuset och äta den
på vår uteservering.

😬

5. Det kommer också, under hela helgen, finnas matlådor att köpa. Då tänker vi att vi lagar mat
från grunden som lämpar sig att frysa in och värma upp vid senare tillfälle som lasagne,
fiskgratäng, grytor mmmm. Mat att bunkra.
Menyer till samtliga dagar, matlådor att välja på samt priser publiceras här och på hemsidan
imorgon torsdag.
Varmt varmt välkomna till Skottvång i helgen!

