RC-Appen

Tjäna pengar!
Ett bra sätt för skolklasser, klubbar, organisationer m.m att förstärka
ekonomin. Full returrätt, generösa bonussystem och alltid 50% till
föreningslivet.
Rikstäckande

Bli återförsäljare

Med RC-Appen får du tillgång till 1000-tals
exklusiva rabatter från Onlinerabatt, dessutom får
de som har appen tillgång till Restaurangchansen
i hela Sverige som erbjuder restauranger, butiker,
nöjen och fine dining i hela Sverige.

Har du en förening som vill börja sälja RC-appen?
Besök oss på www.restaurangchansen.se och
anmäl ditt intresse, så är ni snart igång med
försäljningen.

Erbjudandena i appen är av typen ät på
restaurang 2 för 1 och butiker/företag/nöjen upp
till 50% rabatt.

Appen i två versioner
Appen finns i två versioner. Singel för en
användare och familjeappen med möjlighet att
ansluta upp till fyra användare till samma kod.

Appen gäller i 12 månader från aktiveringsdatum. RC-Appen kostar 260 kr och ger försäljaren
130 kr i förtjänst. Familjeappen kostar 450 kr och ger 225 kr i förtjänst. RC-Häftets giltighets
tid står på häftet och kostar 260 kr och ger säljaren 130 kr i förtjänst.
Den 1/1 2023 slutar vi av miljöskäl att producera RC-Häftet. Vi fortsätter givetvis med apparna.

För mer information och intresseanmälan ring: 08-592 504 14.
Ni kan även anmäla intresse på www.restaurangchansen.se.
På webben finns även nedladdningsbart material och information om våra produkter.

Deltagare Restaurangchansen
Gävle/Sandviken 2022-23

PIZZA HAWAII MEDIUM

PIZZA CAPRICCIOSA MEDIUM

PIZZA PEPPERONI MEDIUM

På ordinarie pris från menyn

På ordinarie pris från menyn

På ordinarie pris från menyn

Take Away! Pizza Hawaii medium 2-3 personer med mozzarellaost, äkta skinka & ananas.

Take Away! Pizza Capricciosa medium 2-3 personer med mozzarellaost,

Gäller måndag-fredag kl. 10.00-21.00.

äkta skinka & champinjoner.

pepperonikorv & tomater.

Kupongen lämnas vid beställning.

Gäller måndag-fredag kl. 10.00-21.00. Kupongen lämnas vid beställning.

Gäller måndag-fredag kl. 10.00-21.00. Kupongen lämnas vid beställning.

Gäller endast för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Gäller endast för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Gäller endast för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

PIZZA HAWAII MEDIUM

PIZZA EL TACO MEDIUM

PIZZA TEXAS MEDIUM

På ordinarie pris från menyn

På ordinarie pris från menyn

På ordinarie pris från menyn

Take Away! Pizza Hawaii medium 2-3 personer med mozzarellaost, äkta skinka & ananas.

Take Away! Pizza El Taco medium 2-3 personer med mozzarellaost,

Take Away! Pizza Texas medium 2-3 personer med mozzarellaost, köttfärs & lök.

köttfärs, tacochips, gräddﬁl, salsasås & guacamole.

Gäller måndag-fredag kl. 10.00-21.00.

Gäller måndag-fredag kl. 10.00-21.00. Kupongen lämnas vid beställning.

Kupongen lämnas vid beställning.

Gäller endast för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Gäller endast för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Gäller endast för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

PIZZA HAWAII MEDIUM

PIZZA EL TACO MEDIUM

PIZZA TONFISK & LÖK MEDIUM

På ordinarie pris från menyn

På ordinarie pris från menyn

På ordinarie pris från menyn

Take Away! Pizza Hawaii medium 2-3 personer med mozzarellaost, äkta skinka & ananas.

Take Away! Pizza El Taco medium 2-3 personer med mozzarellaost, köttfärs,

Take Away! Pizza Tonﬁsk & Lök medium 2-3 personer med mozzarellaost, tonﬁsk & lök.

Gäller måndag-fredag kl. 10.00-21.00.
Kupongen lämnas vid beställning.

Gäller måndag-fredag kl. 10.00-21.00.

Take Away! Pizza Pepperoni medium 2-3 personer med mozzarellaost,

tacochips, gräddﬁl, salsasås & guacamole.

Gäller måndag-fredag kl. 10.00-21.00.

Gäller måndag-fredag kl. 10.00-21.00. Kupongen lämnas vid beställning.

Kupongen lämnas vid beställning.

Kupongen lämnas vid beställning.

Gäller endast för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Gäller endast för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

7

Gäller endast för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

9

11

BEYOND JALAPEÑOS BURGARE

FLÄSKFILÉ MED POMMES

KYCKLINGFILÉ MED POMMES

På ordinarie pris från menyn

På ordinarie pris från menyn

På ordinarie pris från menyn

113 g beyond meat, plantbaserad cheddarost, jalapeños, BBQ-sås & karamelliserad lök.

Fläskﬁlé med bearnaisesås & pommes.

Marinerad kycklingﬁlé med tzatziki, bearnaisesås & pommes. Kaffe ingår.

För öppettider se hemsida www.broburgerbar.se

Gäller måndag-fredag kl. 14.00-22.00, lördag kl. 12.00-22.00, söndag kl. 12.00-21.00.

Gäller måndag-fredag kl. 14.00-22.00, lördag kl. 12.00-22.00, söndag kl. 12.00-21.00.

Kupongen lämnas vid beställning.

Kupongen lämnas vid beställning.

Kupongen lämnas vid beställning.

Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

COLESLAW

FLÄSKFILÉ MED POMMES

KYCKLINGFILÉ MED POMMES

På ordinarie pris från menyn

På ordinarie pris från menyn

På ordinarie pris från menyn

Husets egen coleslaw.

Fläskﬁlé med bearnaisesås & pommes.

Marinerad kycklingﬁlé med tzatziki, bearnaisesås & pommes. Kaffe ingår.

För öppettider se hemsida www.broburgerbar.se

Gäller måndag-fredag kl. 14.00-22.00, lördag kl. 12.00-22.00, söndag kl. 12.00-21.00.

Gäller måndag-fredag kl. 14.00-22.00, lördag kl. 12.00-22.00, söndag kl. 12.00-21.00.

Kupongen lämnas vid beställning.

Kupongen lämnas vid beställning.

Kupongen lämnas vid beställning.

Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

TRYFFELBURGARE

FLÄSKFILÉ MED POMMES

KYCKLINGFILÉ MED POMMES

På ordinarie pris från menyn

På ordinarie pris från menyn

På ordinarie pris från menyn

120 g ekologiskt & lokalproducerat nötkött, Väddö tryffelcheddar, sallad,

Fläskﬁlé med bearnaisesås & pommes.

Marinerad kycklingﬁlé med tzatziki, bearnaisesås & pommes. Kaffe ingår.

tryffelaioli & picklad rödlök.

Gäller måndag-fredag kl. 14.00-22.00, lördag kl. 12.00-22.00, söndag kl. 12.00-21.00.

Gäller måndag-fredag kl. 14.00-22.00, lördag kl. 12.00-22.00, söndag kl. 12.00-21.00.

För öppettider se hemsida www.broburgerbar.se

Kupongen lämnas vid beställning.

Kupongen lämnas vid beställning.

Kupongen lämnas vid beställning.

Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

13

Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

15

17

PLANKSTEK MED FLÄSKFILÉ

PLANKSTEK MED KYCKLINGFILÉ

DOUBLE HALLOUMI KING MENY

På ordinarie pris från menyn

På ordinarie pris från menyn

På ordinarie pris från menyn

Plankstek med ﬂäskﬁlé & bearnaisesås.

Plankstek med kycklingﬁlé & bearnaisesås.

Double halloumi King meny.

Gäller måndag-fredag kl. 14.00-22.00, lördag kl. 12.00-22.00, söndag kl. 12.00-21.00.

Gäller måndag-fredag kl. 14.00-22.00, lördag kl. 12.00-22.00, söndag kl. 12.00-21.00.

Gäller måndag-söndag alla öppettider.

Kupongen lämnas vid beställning.

Kupongen lämnas vid beställning.

Kupongen lämnas vid beställning.

Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

PLANKSTEK MED FLÄSKFILÉ

PLANKSTEK MED KYCKLINGFILÉ

CHICKEN ROYALE MENY

På ordinarie pris från menyn

På ordinarie pris från menyn
Plankstek med kycklingﬁlé & bearnaisesås.

På ordinarie pris från menyn

Plankstek med ﬂäskﬁlé & bearnaisesås.

Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

En extra lång burgare med saftig panerad kycklingﬁlé, färsk sallad, majonnäs,

Gäller måndag-fredag kl. 14.00-22.00, lördag kl. 12.00-22.00, söndag kl. 12.00-21.00.

bröd, strips & mellandryck.

Kupongen lämnas vid beställning.

Gäller måndag-söndag alla öppettider. Kupongen lämnas vid beställning.

Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

PLANKSTEK MED FLÄSKFILÉ

PLANKSTEK MED KYCKLINGFILÉ

CHICKEN ROYALE MENY

På ordinarie pris från menyn

På ordinarie pris från menyn
Plankstek med kycklingﬁlé & bearnaisesås.

På ordinarie pris från menyn

Plankstek med ﬂäskﬁlé & bearnaisesås.

Gäller måndag-fredag kl. 14.00-22.00, lördag kl. 12.00-22.00, söndag kl. 12.00-21.00.
Kupongen lämnas vid beställning.

Gäller måndag-fredag kl. 14.00-22.00, lördag kl. 12.00-22.00, söndag kl. 12.00-21.00.
Kupongen lämnas vid beställning.

En extra lång burgare med saftig panerad kycklingﬁlé, färsk sallad, majonnäs,

Gäller måndag-fredag kl. 14.00-22.00, lördag kl. 12.00-22.00, söndag kl. 12.00-21.00.

bröd, strips & mellandryck.

Kupongen lämnas vid beställning.

Gäller måndag-söndag alla öppettider. Kupongen lämnas vid beställning.

Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

19

Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

21

23

WHOPPER MENY

FRENCH HOTDOG MENY

FRUKOST MENY

På ordinarie pris från menyn

På ordinarie pris från menyn

På ordinarie pris från menyn

113 g grillat nötkött med bröd, färska grönsaker, strips & mellandryck.

French Hot Dog meny. Serveras med 0.5 l dryck.

Välj 2 produkter av: fralla, juice, kaffe & yoghurt.

Gäller måndag-söndag alla öppettider.

Gäller måndag-söndag alla öppettider.

Gäller måndag-söndag alla öppettider.

Kupongen lämnas vid beställning.

Kupongen lämnas vid beställning.

Kupongen lämnas vid beställning.

Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

WHOPPER MENY

FRENCH HOTDOG MENY

VALFRI BAGUETTE MENY

På ordinarie pris från menyn

På ordinarie pris från menyn

På ordinarie pris från menyn

113 g grillat nötkött med bröd, färska grönsaker, strips & mellandryck.

French Hot Dog meny. Serveras med 0.5 l dryck.

Valfri baguette meny. Serveras med 0.5 l dryck.

Gäller måndag-söndag alla öppettider.

Gäller måndag-söndag alla öppettider.

Gäller måndag-söndag alla öppettider.

Kupongen lämnas vid beställning.

Kupongen lämnas vid beställning.

Kupongen lämnas vid beställning.

Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

WHOPPER MENY

FRUKOST MENY

VALFRI BAGUETTE MENY

På ordinarie pris från menyn

På ordinarie pris från menyn

På ordinarie pris från menyn

113 g grillat nötkött med bröd, färska grönsaker, strips & mellandryck.

Välj 2 produkter av: fralla, juice, kaffe & yoghurt.

Valfri baguette meny. Serveras med 0.5 l dryck.

Gäller måndag-söndag alla öppettider.

Gäller måndag-söndag alla öppettider.

Gäller måndag-söndag alla öppettider.

Kupongen lämnas vid beställning.

Kupongen lämnas vid beställning.

Kupongen lämnas vid beställning.

Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

25

MENY 1

På ordinarie pris från menyn
2 st kokta eller grillade korvar med mos & tillbehör. Serveras med valfri petdryck 0,5 l.
Gäller måndag-söndag alla öppettider.

Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

27

CHILI CHEESE 6 BITAR

CHICKEN BALTI

På ordinarie pris från menyn

På ordinarie pris från menyn

Montery Jack & Cheddarost står för den smakrika fyllningen tillsammans med ﬁnhackad
jalapeño. Blandningen har sedan omslutits av en krispig panering & formats som nuggets.
Gäller måndag-söndag alla öppettider. Kupongen lämnas vid beställning.

Kupongen lämnas vid beställning.

29

Grillad kycklingﬁlé med färsk paprika & stekt lök i baltisås. Serveras med ris.
Gäller måndag-fredag kl. 15.00-22.00, lördag kl. 12.00-22.30, söndag kl. 12.00-21.00.
Kupongen lämnas vid beställning.

Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

MENY 2

DÖNER NACHOS

GARLIC CHICKEN SIZLAR

På ordinarie pris från menyn

På ordinarie pris från menyn

På ordinarie pris från menyn

1 st kokt eller grillad korv med mos & tillbehör. Serveras med valfri petdryck 0,5 l.

Ditt val av kött. Biff, kyckling eller Mixat. Doritos chips, chunky salsa sås, smält

Cashewnötmarinerade kycklingﬁléer med färsk vitlök & senapsgrädde. Serveras med ris.

Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

cheddarost toppad med jalapeños. Våra signature dipper mild, vitlök & chili på sidan.

Gäller måndag-söndag alla öppettider.

Gäller måndag-söndag alla öppettider. Kupongen lämnas vid beställning.

Kupongen lämnas vid beställning.

Gäller måndag-fredag kl. 15.00-22.00, lördag kl. 12.00-22.30, söndag kl. 12.00-21.00.
Kupongen lämnas vid beställning.

Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

MENY 5

LÖKRINGAR 6 ST

GRILLAD TANDOORIKYCKLING

På ordinarie pris från menyn

På ordinarie pris från menyn
6 st Lökringar. Jämna i storleken & med en fantastiskt god löksmak. De hackade

På ordinarie pris från menyn

1 st kokt eller grillad korv i baguettebröd. Serveras med valfri petdryck 0,5 l.

Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

2 st kycklinglår grillade i lerugn. Serveras med ris & sås.

lökringarna har en krispig panering & är ett perfekt tillbehör till maten.

Gäller måndag-söndag alla öppettider.

Gäller måndag-fredag kl. 15.00-22.00, lördag kl. 12.00-22.30, söndag kl. 12.00-21.00.

Gäller måndag-söndag alla öppettider. Kupongen lämnas vid beställning.

Kupongen lämnas vid beställning.

Kupongen lämnas vid beställning.

Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

31

Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

33

35

KYCKLING TIKKA BUTTER MASALA

MADRASI GRYTA

PALAK GOST

På ordinarie pris från menyn

På ordinarie pris från menyn

På ordinarie pris från menyn

Grillad kyckling med tikkasås. Serveras med ris.

Välj mellan kyckling, lamm eller biff med traditionell nordindisk masalasås.

Lamm kyckling eller biff med bladspenat i tomat & currysås. Serveras med ris.

Gäller måndag-fredag kl. 15.00-22.00, lördag kl. 12.00-22.30, söndag kl. 12.00-21.00.

Serveras med ris.

Gäller måndag-fredag kl. 15.00-22.00, lördag kl. 12.00-22.30, söndag kl. 12.00-21.00.

Kupongen lämnas vid beställning.

Gäller måndag-fredag kl. 15.00-22.00, lördag kl. 12.00-22.30, söndag kl. 12.00-21.00.

Kupongen lämnas vid beställning.

Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Kupongen lämnas vid beställning.

Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

KYCKLING TIKKA BUTTER MASALA

MALAI CHICKEN

SWEET GARLIC CHICKEN

På ordinarie pris från menyn

På ordinarie pris från menyn

På ordinarie pris från menyn

Grillad kyckling med tikkasås. Serveras med ris.

Vitlöksmarinerade kycklingﬁlébitar tillagade med krämig cashewnötsbaserad currysås.

Grillade vitlöksmarinerade kycklingﬁléer i nötsås. Serveras med ris.

Gäller måndag-fredag kl. 15.00-22.00, lördag kl. 12.00-22.30, söndag kl. 12.00-21.00.

Serveras med ris.

Gäller måndag-fredag kl. 15.00-22.00, lördag kl. 12.00-22.30, söndag kl. 12.00-21.00.

Kupongen lämnas vid beställning.

Gäller måndag-fredag kl. 15.00-22.00, lördag kl. 12.00-22.30, söndag kl. 12.00-21.00.

Kupongen lämnas vid beställning.

Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Kupongen lämnas vid beställning.

Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

KYCKLING TIKKA BUTTER MASALA

MANGO CHICKEN BUTTER MASALA

VEGETARISK PACHMASALA

På ordinarie pris från menyn

På ordinarie pris från menyn

På ordinarie pris från menyn

Grillad kyckling med tikkasås. Serveras med ris.

Marinerad kycklingﬁlé grillad i lerugn med mangobitar & special butter masala tillagad i

Gäller måndag-fredag kl. 15.00-22.00, lördag kl. 12.00-22.30, söndag kl. 12.00-21.00.

tomat & cashewnötsås. Serveras med ris.

Blandade grönssaker tillagat med färsk vitlök & speciella kryddor i sås. Serveras med ris.

Kupongen lämnas vid beställning.

Gäller måndag-fredag kl. 15.00-22.00, lördag kl. 12.00-22.30, söndag kl. 12.00-21.00.

Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Kupongen lämnas vid beställning.

37

Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Gäller måndag-fredag kl. 15.00-22.00, lördag kl. 12.00-22.30, söndag kl. 12.00-21.00.
Kupongen lämnas vid beställning.

39

Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

41

CHOKLADBOLL MED KAFFE

BRYGGKAFFE TAKE AWAY

CHOKLADBOLL MED FESTIS

På ordinarie pris från menyn

På ordinarie pris från menyn

På ordinarie pris från menyn

Chokladboll med festis.

Bryggkaffe.

Chokladboll med festis.

Gäller måndag-fredag alla öppettider. (Sommaruppehåll mellan maj-augusti!)

Gäller måndag-söndag alla öppettider.

Gäller måndag-fredag alla öppettider på Konditori Lido Söder.

Kupongen lämnas vid beställning.

Kupongen lämnas vid betalning.

Kupongen lämnas vid beställning.

Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Gäller endast avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

CROISSANT MED KAFFE

CAPPUCCINO TAKE AWAY

FRUKOSTFRALLA MED KAFFE

På ordinarie pris från menyn

På ordinarie pris från menyn

På ordinarie pris från menyn

Croissant med valfri fyllning & bryggkaffe. (Gäller ej räkfyllning!)

Cappuccino.

Frukostfralla med ost/skinka eller ost & bryggkaffe.

Gäller måndag-fredag alla öppettider. (Sommaruppehåll mellan maj-augusti!)

Gäller måndag-söndag alla öppettider.

Gäller måndag-fredag kl. 07.00-10.00 på Konditori Lido Söder.

Kupongen lämnas vid beställning.

Kupongen lämnas vid betalning.

Kupongen lämnas vid beställning.

Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Gäller endast avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

VALFRI BULLE MED KAFFE

LATTE TAKE AWAY

VALFRI BULLE MED KAFFE

På ordinarie pris från menyn

På ordinarie pris från menyn

På ordinarie pris från menyn

Valfri bulle med bryggkaffe.

Latte.

Valfri bulle med bryggkaffe.

Gäller måndag-fredag alla öppettider. (Sommaruppehåll mellan maj-augusti!)

Gäller måndag-söndag alla öppettider.

Gäller måndag-fredag alla öppettider på Konditori Lido Söder.

Kupongen lämnas vid beställning.

Kupongen lämnas vid betalning.

Kupongen lämnas vid beställning.

Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Gäller endast avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.
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Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

45

47

BUFFALO BILL

MARINERAD GRILLAD LAXFIL

BLACK & WHITE

På ordinarie pris från menyn

På ordinarie pris från menyn

På ordinarie pris från menyn

Baconlindad ﬂäskﬁlé med wokade grönsaker, majskolv, kantarellsås,

Marinerad grillad laxﬁlé med skagenröra, guacamole, wokade grönsaker & klyftpotatis.

På klassiskt vis. Serveras med klyftpotatis.

Gäller söndag-torsdag alla öppettider.

Gäller söndag-torsdag alla öppettider.

Kupongen lämnas vid beställning.

Kupongen lämnas vid beställning.

Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

AMERIKANSK PLANKA

TEXAS CHICKEN GARLIC

På ordinarie pris från menyn

På ordinarie pris från menyn

På ordinarie pris från menyn

Strimlad oxﬁlé, kyckling & vitlökskryddad scampi.

Baconlindad ﬂäskﬁlé & BBQ-ribs med majskolv, BBQ-bearnaise, potatismos & grillad tomat.

Grillad kycklingﬁlé med vitlöksmör, bearnaisesås, stekta vitlökschampinjoner, majskolv,

rödvinsås & pommes frites.
Gäller söndag-torsdag alla öppettider. Kupongen lämnas vid beställning.
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

FAJITAS COMBO
Serveras med sallad mjuka vetetortillas, salsa, guacamole & gräddﬁl.

Gäller söndag-torsdag alla öppettider.

Gäller söndag-torsdag alla öppettider. Kupongen lämnas vid beställning.

wokade grönsaker & pommes frites.
Gäller söndag-torsdag alla öppettider. Kupongen lämnas vid beställning.

Kupongen lämnas vid beställning.

Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Gäller ej för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

HALLOUMIBURGARE

BLACK & WHITE

TEXAS CHICKEN GARLIC

På ordinarie pris från menyn

På ordinarie pris från menyn

På ordinarie pris från menyn

På klassiskt vis. Serveras med klyftpotatis.

Grillad kycklingﬁlé med vitlöksmör, bearnaisesås, stekta vitlökschampinjoner, majskolv,

Halloumiost i rostat hamburgerbröd med pickles, guacamole, sallad, tomat,
gurka, lök, coleslaw & pommes frites.

wokade grönsaker & pommes frites.

Gäller söndag-torsdag alla öppettider.

Gäller söndag-torsdag alla öppettider. Kupongen lämnas vid beställning.

Gäller söndag-torsdag alla öppettider. Kupongen lämnas vid beställning.

Kupongen lämnas vid beställning.

Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.
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53

KANELBULLE MED KAFFE

KÖKETS ERBJUDANDE & VEGETARISKT

KÖKETS ERBJUDANDE & VEGETARISKT

På ordinarie pris från menyn

På ordinarie pris från menyn

På ordinarie pris från menyn

Kanelbulle med bryggkaffe eller the.

9 st Meza. Varma & kalla. Serveras med grillmix. Alt vegetariskt.

9 st Meza. Varma & kalla. Serveras med grillmix. Alt vegetariskt.

Gäller måndag-söndag alla öppettider.

Gäller för bordsservering måndag-torsdag kl. 16.00-22.00.

Gäller för bordsservering måndag-torsdag kl. 16.00-22.00.

Kupongen lämnas vid beställning.

Avhämtning måndag-lördag kl. 16.00-22.00, söndag kl. 13.00-21.00. (Ej hemkörning!)

Avhämtning måndag-lördag kl. 16.00-22.00, söndag kl. 13.00-21.00. (Ej hemkörning!)

Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Kupongen lämnas vid beställning.

Kupongen lämnas vid beställning.

Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

VALFRI CROISSANT MED KAFFE

KÖKETS ERBJUDANDE & VEGETARISKT

KÖKETS ERBJUDANDE & VEGETARISKT

På ordinarie pris från menyn

På ordinarie pris från menyn

På ordinarie pris från menyn

Välj valfri croissant med bryggkaffe eller the.

9 st Meza. Varma & kalla. Serveras med grillmix. Alt vegetariskt.

9 st Meza. Varma & kalla. Serveras med grillmix. Alt vegetariskt.

Gäller måndag-söndag alla öppettider.

Gäller för bordsservering måndag-torsdag kl. 16.00-22.00.

Gäller för bordsservering måndag-torsdag kl. 16.00-22.00.

Kupongen lämnas vid beställning.

Avhämtning måndag-lördag kl. 16.00-22.00, söndag kl. 13.00-21.00. (Ej hemkörning!)

Avhämtning måndag-lördag kl. 16.00-22.00, söndag kl. 13.00-21.00. (Ej hemkörning!)

Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Kupongen lämnas vid beställning.

Kupongen lämnas vid beställning.

Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

WIENERBRÖD MED KAFFE

KÖKETS ERBJUDANDE & VEGETARISKT

KÖKETS ERBJUDANDE & VEGETARISKT

På ordinarie pris från menyn

På ordinarie pris från menyn

På ordinarie pris från menyn

Wienerbröd med bryggkaffe eller the.

9 st Meza. Varma & kalla. Serveras med grillmix. Alt vegetariskt.

9 st Meza. Varma & kalla. Serveras med grillmix. Alt vegetariskt.

Gäller måndag-söndag alla öppettider.

Gäller för bordsservering måndag-torsdag kl. 16.00-22.00.

Gäller för bordsservering måndag-torsdag kl. 16.00-22.00.

Kupongen lämnas vid beställning.

Avhämtning måndag-lördag kl. 16.00-22.00, söndag kl. 13.00-21.00. (Ej hemkörning!)

Avhämtning måndag-lördag kl. 16.00-22.00, söndag kl. 13.00-21.00. (Ej hemkörning!)

Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Kupongen lämnas vid beställning.
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Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Kupongen lämnas vid beställning.
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Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

59

GÄSTBURGARE MED POMMES & DIP

DAGENS LUNCH

3 RÄTTERS MENY

På ordinarie pris från menyn

På ordinarie pris från menyn

På ordinarie pris från menyn

120 g högrev, karamelliserad lök, silverlök, 2 x cheddarost, sallad, tomat,

Välj mellan ﬂera olika alternativ. Serveras med smör, bröd, sallad & kaffe.

Förrätt: Veg Spring Rolls. Varmrätt: Palak Paneer. Efterrätt: Mango Lassi.

tjurendressing, pommes & dip.

Gäller måndag-fredag kl. 10.30-14.00.

Gäller måndag-torsdag kl. 14.30-21.00, fredag-söndag kl. 14.00-17.00.

Gäller måndag-söndag kl. 11.00-21.00. Kupongen lämnas vid beställning.

Kupongen lämnas vid beställning.

Kupongen lämnas vid beställning.

Gäller endast för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

GÄSTBURGARE MED POMMES & DIP

DAGENS LUNCH

3 RÄTTERS MENY

På ordinarie pris från menyn

På ordinarie pris från menyn

På ordinarie pris från menyn

120 g högrev, karamelliserad lök, silverlök, 2 x cheddarost, sallad, tomat,

Välj mellan ﬂera olika alternativ. Serveras med smör, bröd, sallad & kaffe.

Förrätt: Paneer Pakora. Varmrätt: Tandoori Kyckling. Efterrätt: Hydrabadi Kulﬁ.

tjurendressing, pommes & dip.

Gäller måndag-fredag kl. 10.30-14.00.

Gäller måndag-torsdag kl. 14.30-21.00, fredag-söndag kl. 14.00-17.00.

Gäller måndag-söndag kl. 11.00-21.00. Kupongen lämnas vid beställning.

Kupongen lämnas vid beställning.

Kupongen lämnas vid beställning.

Gäller endast för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

GÄSTBURGARE MED POMMES & DIP

DAGENS LUNCH

3 RÄTTERS MENY

På ordinarie pris från menyn

På ordinarie pris från menyn

På ordinarie pris från menyn

120 g högrev, karamelliserad lök, silverlök, 2 x cheddarost, sallad, tomat,

Välj mellan ﬂera olika alternativ. Serveras med smör, bröd, sallad & kaffe.

Förrätt: Pakora. Varmrätt: Kyckling Tikka Masala. Efterrätt: Maharane Keer.

tjurendressing, pommes & dip.

Gäller måndag-fredag kl. 10.30-14.00.

Gäller måndag-torsdag kl. 14.30-21.00, fredag-söndag kl. 14.00-17.00.

Gäller måndag-söndag kl. 11.00-21.00. Kupongen lämnas vid beställning.

Kupongen lämnas vid beställning.

Kupongen lämnas vid beställning.

Gäller endast för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.
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Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.
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65

CHANA MASALA VEGETARISK

FILÉ OSCAR MED POMMES

FLÄSKFILÉ PLANKA

På ordinarie pris från menyn

På ordinarie pris från menyn

På ordinarie pris från menyn

Chickpik (bruna bönor) serveras i en tomat-och cashewnötsås.

Fläskﬁlé med grönsaker, bearnaisesås & pommes frites.

Fläskﬁlé på planka med stekta grönsaker, bearnaisesås & potatismos.

Gäller måndag-torsdag kl. 14.30-21.00, fredag-söndag kl. 14.00-17.00.

Gäller måndag-söndag kl. 14.00-22.00. (Gäller ej hemkörning!)

Gäller måndag-söndag kl. 14.00-22.00.

Kupongen lämnas vid beställning.

Kupongen lämnas vid beställning.

Kupongen lämnas vid beställning.

Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Gäller ej för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

KYCKLING TIKKA BIRIANY

FILÉ OSCAR MED POMMES

KYCKLINGSPETT

På ordinarie pris från menyn

På ordinarie pris från menyn

På ordinarie pris från menyn

Grillade kycklingﬁléer med stekt saffransris.

Fläskﬁlé med grönsaker, bearnaisesås & pommes frites.

Kycklingspett med tzatziki, scharonsås, grönsaker & klyftpotatis.

Gäller måndag-torsdag kl. 14.30-21.00, fredag-söndag kl. 14.00-17.00.

Gäller måndag-söndag kl. 14.00-22.00. (Gäller ej hemkörning!)

Gäller måndag-söndag kl. 14.00-22.00.

Kupongen lämnas vid beställning.

Kupongen lämnas vid beställning.

Kupongen lämnas vid beställning.

Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

SEIKH KEBAB SIZLER

FILÉ OSCAR MED POMMES

SUSHI 8 BITAR

På ordinarie pris från menyn

På ordinarie pris från menyn

På ordinarie pris från menyn

3 st indiskt marinerade & grillade kyckling/lamm kebabspett.

Fläskﬁlé med grönsaker, bearnaisesås & pommes frites.

3 st lax, 3 st maki, 1 st räka & 1 st avokado.

Serveras med mild varm sås.

Gäller måndag-söndag kl. 14.00-22.00. (Gäller ej hemkörning!)

Gäller måndag-söndag kl. 14.00-22.00.

Gäller måndag-torsdag kl. 14.30-21.00, fredag-söndag kl. 14.00-17.00.

Kupongen lämnas vid beställning.

Kupongen lämnas vid beställning.

Kupongen lämnas vid beställning.

Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.
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Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.
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71

FILÉ BLACK & WHITE

LAXPLANKA

MC FEAST & CO

På ordinarie pris från menyn

På ordinarie pris från menyn

På ordinarie pris från menyn

Marinerad oxﬁlé & ﬂäskﬁlé med rödvinsås, bearnaisesås & klyftpotatis.

Lime marinerad laxﬁlé med remouladsås & citron.

Serveras med valfri dryck & tillbehör. Endast 1 st kupong/person & tillfälle.

Gäller måndag-söndag kl. 14.00-22.00.

Gäller måndag-söndag kl. 14.00-22.00.

Gäller måndag-söndag efter kl. 10.00.

Kupongen lämnas vid beställning.

Kupongen lämnas vid beställning.

Kupongen lämnas vid beställning.

Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Gäller ej för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

FILÉ OSCAR

MOZZARELLAFYLLD FLÄSKFILÉ

BIG MAC & CO

På ordinarie pris från menyn

På ordinarie pris från menyn

På ordinarie pris från menyn

Marinerad ﬂäskﬁlé med bearnaisesås, räkor, sparris, citron & klyftpotatis.

Mozzarellafylld ﬂäskﬁlé med bearnaisesås, champinjonsås & klyftpotatis.

Serveras med valfri dryck & tillbehör. Endast 1 st kupong/person & tillfälle.

Gäller måndag-söndag kl. 14.00-22.00.

Gäller måndag-söndag kl. 14.00-22.00.

Gäller måndag-söndag efter kl. 10.00.

Kupongen lämnas vid beställning.

Kupongen lämnas vid beställning.

Kupongen lämnas vid beställning.

Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

HUSETS PLANKSTEK

SOUVLAKISPETT

BIG MAC & CO

På ordinarie pris från menyn

På ordinarie pris från menyn

På ordinarie pris från menyn

Oxﬁlé på planka med rödvinsås, bearnaisesås & sparris.

Marinerad ﬂäskﬁlé med tzatziki, scharonsås, grönsaker & klyftpotatis.

Serveras med valfri dryck & tillbehör. Endast 1 st kupong/person & tillfälle.

Gäller måndag-söndag kl. 14.00-22.00.

Gäller måndag-söndag kl. 14.00-22.00.

Gäller måndag-söndag efter kl. 10.00.

Kupongen lämnas vid beställning.

Kupongen lämnas vid beställning.

Kupongen lämnas vid beställning.

Gäller ej för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.
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Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

75

77

FRUKOSTMENY

FALAFELRULLE

FALAFELTALLRIK

På ordinarie pris från menyn

På ordinarie pris från menyn

På ordinarie pris från menyn

Serveras med valfri frukostprodukt, ett tillbehör & mellanstor svart kaffe.

Falafel med sallad, valfri sås & 33 cl dryck.

Falafel med pommes frites, sallad, valfri sås & 33 cl dryck.

Endast 1 st kupong/person & tillfälle.

Gäller måndag-söndag alla öppettider.

Gäller måndag-söndag alla öppettider.

Gäller måndag-söndag före kl. 10.00. Kupongen lämnas vid beställning.

Kupongen lämnas vid beställning.

Kupongen lämnas vid beställning.

Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

FRUKOSTMENY

FALAFELRULLE

FALAFELTALLRIK

På ordinarie pris från menyn

På ordinarie pris från menyn

På ordinarie pris från menyn

Serveras med valfri frukostprodukt, ett tillbehör & mellanstor svart kaffe.

Falafel med sallad, valfri sås & 33 cl dryck.

Falafel med pommes frites, sallad, valfri sås & 33 cl dryck.

Endast 1 st kupong/person & tillfälle.

Gäller måndag-söndag alla öppettider.

Gäller måndag-söndag alla öppettider.

Gäller måndag-söndag före kl. 10.00. Kupongen lämnas vid beställning.

Kupongen lämnas vid beställning.

Kupongen lämnas vid beställning.

Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

QP & CO

FALAFELRULLE

FALAFELTALLRIK

På ordinarie pris från menyn

På ordinarie pris från menyn

På ordinarie pris från menyn

Serveras med valfri dryck & tillbehör. Endast 1 st kupong/person & tillfälle.

Falafel med sallad, valfri sås & 33 cl dryck.

Falafel med pommes frites, sallad, valfri sås & 33 cl dryck.

Gäller måndag-söndag efter kl. 10.00.

Gäller måndag-söndag alla öppettider.

Gäller måndag-söndag alla öppettider.

Kupongen lämnas vid beställning.

Kupongen lämnas vid beställning.

Kupongen lämnas vid beställning.

Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.
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Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

81

83

KEBABRULLE

KEBABTALLRIK

3 RÄTTERS MENY

På ordinarie pris från menyn

På ordinarie pris från menyn

På ordinarie pris från menyn

Kebabkött med sallad, valfri sås & 33 cl dryck.

Kebabkött med pommes frites, sallad, valfri sås & 33 cl dryck.

3 rätters meny. Förrätt: Paneer Pakora, indisk färskost. Varmrätt: Chicken Tikka Masala.

Gäller måndag-söndag alla öppettider.

Gäller måndag-söndag alla öppettider.

Dessert: Kulﬁ, hemgjord indisk glass.

Kupongen lämnas vid beställning.

Kupongen lämnas vid beställning.

Gäller måndag-torsdag kl. 14.30-22.00, fredag-söndag kl. 14.00-17.00.

Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Kupongen lämnas vid beställning.
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

KEBABRULLE

KEBABTALLRIK

3 RÄTTERS MENY

På ordinarie pris från menyn

På ordinarie pris från menyn

På ordinarie pris från menyn

Kebabkött med sallad, valfri sås & 33 cl dryck.

Kebabkött med pommes frites, sallad, valfri sås & 33 cl dryck.

3 rätters meny. Förrätt: Paneer Pakora, indisk färskost. Varmrätt: Chicken Tikka Masala.

Gäller måndag-söndag alla öppettider.

Gäller måndag-söndag alla öppettider.

Dessert: Kulﬁ, hemgjord indisk glass.

Kupongen lämnas vid beställning.

Kupongen lämnas vid beställning.

Gäller måndag-torsdag kl. 14.30-22.00, fredag-söndag kl. 14.00-17.00.

Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Kupongen lämnas vid beställning.
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

KEBABRULLE

KEBABTALLRIK

3 RÄTTERS MENY

På ordinarie pris från menyn

På ordinarie pris från menyn

På ordinarie pris från menyn

Kebabkött med sallad, valfri sås & 33 cl dryck.

Kebabkött med pommes frites, sallad, valfri sås & 33 cl dryck.

3 rätters meny. Förrätt: Paneer Pakora, indisk färskost. Varmrätt: Chicken Tikka Masala.

Gäller måndag-söndag alla öppettider.

Gäller måndag-söndag alla öppettider.

Dessert: Kulﬁ, hemgjord indisk glass.

Kupongen lämnas vid beställning.

Kupongen lämnas vid beställning.

Gäller måndag-torsdag kl. 14.30-22.00, fredag-söndag kl. 14.00-17.00.

Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.
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Kupongen lämnas vid beställning.
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Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

FISKMENY

CHEDDAR CHEESEBURGER

SUPERKEBABTALLRIK TAKE AWAY

På ordinarie pris från menyn

På ordinarie pris från menyn

På ordinarie pris från menyn

Förrätt: Chat scampi. Marienderad & friterad scampi med mynta & tamarinsås. Varmrätt:

Färska hamburgare med dill- & vitlökspicklad gurka, stekt lök & lagrad cheddar.

Take away! Kebab med sallad, tomat, lök, pepperoni, ananas, lökringar,

Lax Rezala. Friterad lax med kokos & chilipickles i tomatbaserad krämig cashewnötsås.
Efterrätt: Kulﬁ. Gäller måndag-torsdag kl. 14.30-22.00, fredag-söndag kl. 14.00-17.00.
Kupongen lämnas vid beställning.

Gäller söndag-torsdag kl. 15.00-22.00. (Med reservation för fullbokning!)
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chili cheese, kebabsås & pommes.

Kupongen lämnas vid beställning. Ange RC-Häftet vid bordsbokning!

Gäller måndag-söndag kl. 11.00-22.00. Kupongen lämnas vid beställning.

Gäller ej för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Gäller endast för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

VEGANMENY

CHEDDAR CHEESEBURGER

SUPERKEBABTALLRIK TAKE AWAY

På ordinarie pris från menyn

På ordinarie pris från menyn

På ordinarie pris från menyn

Förrätt: Papadams. Indiska linschips med mango chutney. Varmrätt: Vegan Kofta Balti.

Färska hamburgare med dill- & vitlökspicklad gurka, stekt lök & lagrad cheddar.

Take away! Kebab med sallad, tomat, lök, pepperoni, ananas, lökringar,

Blandade färska grönsaker, grönsaksbullar i baltisås. Efterrätt: Kokosglass.

Gäller söndag-torsdag kl. 15.00-22.00. (Med reservation för fullbokning!)

chili cheese, kebabsås & pommes.

Kupongen lämnas vid beställning. Ange RC-Häftet vid bordsbokning!

Gäller måndag-torsdag kl. 14.30-22.00, fredag-söndag kl. 14.00-17.00.

Gäller måndag-söndag kl. 11.00-22.00. Kupongen lämnas vid beställning.

Gäller ej för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Kupongen lämnas vid beställning.

Gäller endast för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

VEGETARISK MENY

CHEDDAR CHEESEBURGER

SUPERKEBABTALLRIK TAKE AWAY

På ordinarie pris från menyn

På ordinarie pris från menyn

På ordinarie pris från menyn

Förrätt: Paneer pakora. Varmrätt: Palak Paneer Kofta. Saftig hemgjord ost & spenatbollar

Färska hamburgare med dill- & vitlökspicklad gurka, stekt lök & lagrad cheddar.

Take away! Kebab med sallad, tomat, lök, pepperoni, ananas, lökringar,

med spenat & champinjoner i krämig cashewnötsås. Efterrätt: Kulﬁ.

chili cheese, kebabsås & pommes.

Kupongen lämnas vid beställning. Ange RC-Häftet vid bordsbokning!

Gäller måndag-torsdag kl. 14.30-22.00, fredag-söndag kl. 14.00-17.00.

Gäller måndag-söndag kl. 11.00-22.00. Kupongen lämnas vid beställning.

Gäller ej för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Kupongen lämnas vid beställning.
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Gäller söndag-torsdag kl. 15.00-22.00. (Med reservation för fullbokning!)
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Gäller endast för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.
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SUPERKEBABTALLRIK TAKE AWAY

12 BITARS SUSHI NR 20

12 BITARS SUSHI NR 20

På ordinarie pris från menyn

På ordinarie pris från menyn

På ordinarie pris från menyn

Take away! Kebab med sallad, tomat, lök, pepperoni, ananas, lökringar,

TAKE AWAY! 5 st rullar, 4 st lax, 2 st räka & 1 st avokado. Serveras med Misosoppa & the.

TAKE AWAY! 5 st rullar, 4 st lax, 2 st räka & 1 st avokado. Serveras med Misosoppa & the.

chili cheese, kebabsås & pommes.

(Erbjudandet kan ej ändras till andra produkter!)

(Erbjudandet kan ej ändras till andra produkter!)

Gäller måndag-söndag kl. 11.00-22.00. Kupongen lämnas vid beställning.

Gäller måndag-fredag kl. 11.00-21.00, lördag-söndag kl. 12.00-21.00.

Gäller måndag-fredag kl. 11.00-21.00, lördag-söndag kl. 12.00-21.00.

Gäller endast för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Kupongen lämnas vid beställning.

Kupongen lämnas vid beställning.

Gäller endast för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Gäller endast för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

SUPERKEBABTALLRIK TAKE AWAY

12 BITARS SUSHI NR 20

12 BITARS SUSHI NR 20

På ordinarie pris från menyn

På ordinarie pris från menyn

På ordinarie pris från menyn

Take away! Kebab med sallad, tomat, lök, pepperoni, ananas, lökringar,

TAKE AWAY! 5 st rullar, 4 st lax, 2 st räka & 1 st avokado. Serveras med Misosoppa & the.

TAKE AWAY! 5 st rullar, 4 st lax, 2 st räka & 1 st avokado. Serveras med Misosoppa & the.

chili cheese, kebabsås & pommes.

(Erbjudandet kan ej ändras till andra produkter!)

(Erbjudandet kan ej ändras till andra produkter!)

Gäller måndag-söndag kl. 11.00-22.00. Kupongen lämnas vid beställning.

Gäller måndag-fredag kl. 11.00-21.00, lördag-söndag kl. 12.00-21.00.

Gäller måndag-fredag kl. 11.00-21.00, lördag-söndag kl. 12.00-21.00.

Gäller endast för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Kupongen lämnas vid beställning.

Kupongen lämnas vid beställning.

Gäller endast för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Gäller endast för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

12 BITARS SUSHI NR 20

12 BITARS SUSHI NR 20

SUPERKEBABTALLRIK TAKE AWAY

På ordinarie pris från menyn

På ordinarie pris från menyn

På ordinarie pris från menyn

Take away! Kebab med sallad, tomat, lök, pepperoni, ananas, lökringar,

TAKE AWAY! 5 st rullar, 4 st lax, 2 st räka & 1 st avokado. Serveras med Misosoppa & the.

TAKE AWAY! 5 st rullar, 4 st lax, 2 st räka & 1 st avokado. Serveras med Misosoppa & the.

chili cheese, kebabsås & pommes.

(Erbjudandet kan ej ändras till andra produkter!)

(Erbjudandet kan ej ändras till andra produkter!)

Gäller måndag-söndag kl. 11.00-22.00. Kupongen lämnas vid beställning.

Gäller måndag-fredag kl. 11.00-21.00, lördag-söndag kl. 12.00-21.00.

Gäller måndag-fredag kl. 11.00-21.00, lördag-söndag kl. 12.00-21.00.

Gäller endast för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Kupongen lämnas vid beställning.
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Gäller endast för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Kupongen lämnas vid beställning.
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Gäller endast för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

BIG MEAL + LÖKRINGAR

GREEN MEAL + LÖKRINGAR

BIG MEAL & LÖKRINGAR

På ordinarie pris från menyn

På ordinarie pris från menyn

På ordinarie pris från menyn

90 g hamburgare med bröd, sallad, lök, gurka, 6 st lökringar, dressing,

Lakto-Ovo vegetarisk burgare i grovt bröd med sallad, lök, gurka, 6 st lökringar,

90 g hamburgare med bröd, sallad, lök, gurka, 7 st lökringar, dressing,

mellan future fries & valfri dryck 0.4 l.

dressing mellan future fries & valfri dryck 0.4 l.

mellan future fries & valfri dryck 0.4 l.

Gäller måndag-fredag kl. 11.00-22.00, lördag-söndag kl. 12.00-22.00.

Gäller måndag-fredag kl. 11.00-22.00, lördag-söndag kl. 12.00-22.00.

Gäller måndag-söndag kl. 10.00-22.00. Kupongen lämnas vid beställning.

Kupongen lämnas vid beställning.

Kupongen lämnas vid beställning.

Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

BIG MEAL + LÖKRINGAR

SUPERMEAL + LÖKRINGAR

BIG MEAL & LÖKRINGAR

På ordinarie pris från menyn

På ordinarie pris från menyn

På ordinarie pris från menyn

90 g hamburgare med bröd, sallad, lök, gurka, 6 st lökringar, dressing,

150 g hamburgare med bröd, sallad, lök, gurka, dressing, 6 st lökringar,

90 g hamburgare med bröd, sallad, lök, gurka, 7 st lökringar, dressing,

mellan future fries & valfri dryck 0.4 l.

mellan future fries & valfri dryck 0,4 l.

mellan future fries & valfri dryck 0.4 l.

Gäller måndag-fredag kl. 11.00-22.00, lördag-söndag kl. 12.00-22.00.

Gäller måndag-fredag kl. 11.00-22.00, lördag-söndag kl. 12.00-22.00.

Gäller måndag-söndag kl. 10.00-22.00. Kupongen lämnas vid beställning.

Kupongen lämnas vid beställning.

Kupongen lämnas vid beställning.

Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

GREEN MEAL + LÖKRINGAR

SUPERMEAL + LÖKRINGAR

SUPERMEAL & LÖKRINGAR

På ordinarie pris från menyn

På ordinarie pris från menyn

På ordinarie pris från menyn

Lakto-Ovo vegetarisk burgare i grovt bröd med sallad, lök, gurka, 6 st lökringar,

150 g hamburgare med bröd, sallad, lök, gurka, dressing, 6 st lökringar,

150 g hamburgare med bröd, sallad, lök, gurka, dressing, 7 st lökringar,

dressing mellan future fries & valfri dryck 0.4 l.

mellan future fries & valfri dryck 0,4 l.

mellan future fries & valfri dryck 0,4 l.

Gäller måndag-fredag kl. 11.00-22.00, lördag-söndag kl. 12.00-22.00.

Gäller måndag-fredag kl. 11.00-22.00, lördag-söndag kl. 12.00-22.00.

Gäller måndag-söndag kl. 10.00-22.00. Kupongen lämnas vid beställning.

Kupongen lämnas vid beställning.

Kupongen lämnas vid beställning.

Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.
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Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.
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SUPERMEAL & LÖKRINGAR

SUPERMEAL & LÖKRINGAR

VALFRI SUB 15 CM

På ordinarie pris från menyn

På ordinarie pris från menyn

På ordinarie pris från menyn

150 g hamburgare med bröd, sallad, lök, gurka, dressing, 7 st lökringar,

150 g hamburgare med bröd, sallad, lök, gurka, dressing, 7 st lökringar,

Välj valfri Sub 15 cm från vår meny. Vid prisskillnad bjuder vi på den billigaste.

mellan future fries & valfri dryck 0,4 l.

mellan future fries & valfri dryck 0,4 l.

Gäller måndag-söndag alla öppettider.

Gäller måndag-söndag kl. 10.00-22.00. Kupongen lämnas vid beställning.

Gäller måndag-söndag kl. 10.00-22.00. Kupongen lämnas vid beställning.

Kupongen lämnas vid beställning.

Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

SUPERMEAL & LÖKRINGAR

TUNNBRÖDSRULLE MEAL & LÖKRINGAR

VALFRI SUB 15 CM

På ordinarie pris från menyn

På ordinarie pris från menyn

På ordinarie pris från menyn

150 g hamburgare med bröd, sallad, lök, gurka, dressing, 7 st lökringar,

1 st grillad eller kokt korv med tunnbröd, mos, sallad, senap, ketchup,

Välj valfri Sub 15 cm från vår meny. Vid prisskillnad bjuder vi på den billigaste.

mellan future fries & valfri dryck 0,4 l.

7 st lökringar & valfri dryck 0.4 l.

Gäller måndag-söndag alla öppettider.

Gäller måndag-söndag kl. 10.00-22.00. Kupongen lämnas vid beställning.

Gäller måndag-söndag kl. 10.00-22.00. Kupongen lämnas vid beställning.

Kupongen lämnas vid beställning.

Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

SUPERMEAL & LÖKRINGAR

TUNNBRÖDSRULLE MEAL & LÖKRINGAR

VALFRI SUB 15 CM

På ordinarie pris från menyn

På ordinarie pris från menyn

På ordinarie pris från menyn

150 g hamburgare med bröd, sallad, lök, gurka, dressing, 7 st lökringar,

1 st grillad eller kokt korv med tunnbröd, mos, sallad, senap, ketchup,

Välj valfri Sub 15 cm från vår meny. Vid prisskillnad bjuder vi på den billigaste.

mellan future fries & valfri dryck 0,4 l.

7 st lökringar & valfri dryck 0.4 l.

Gäller måndag-söndag alla öppettider.

Gäller måndag-söndag kl. 10.00-22.00. Kupongen lämnas vid beställning.

Gäller måndag-söndag kl. 10.00-22.00. Kupongen lämnas vid beställning.

Kupongen lämnas vid beställning.

Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.
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Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.
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NEW YORK CHEESE MENY

JUMBO KEBABTALLRIK

MEGARULLE

På ordinarie pris från menyn

På ordinarie pris från menyn

På ordinarie pris från menyn

150 g hamburgare med bröd, chili cheese, onion lökringar, strips & valfri dryck 33 cl.

Kebabtallrik med tomat, sallad, pepperoni, lök, kebabsås, lökringar, chili cheese & strips.

Kebabrulle med tomat, ost, lök, sallad, lökringar & chili cheese.

Gäller måndag-söndag kl. 15.00-20.00.

Gäller måndag-söndag kl. 15.00-20.00.

Gäller måndag-söndag kl. 15.00-20.00.

Kupongen lämnas vid beställning.

Kupongen lämnas vid beställning.

Kupongen lämnas vid beställning.

Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

NEW YORK CHEESE MENY

JUMBO KEBABTALLRIK

MEGARULLE

På ordinarie pris från menyn

På ordinarie pris från menyn

På ordinarie pris från menyn

150 g hamburgare med bröd, chili cheese, onion lökringar, strips & valfri dryck 33 cl.

Kebabtallrik med tomat, sallad, pepperoni, lök, kebabsås, lökringar, chili cheese & strips.

Kebabrulle med tomat, ost, lök, sallad, lökringar & chili cheese.

Gäller måndag-söndag kl. 15.00-20.00.

Gäller måndag-söndag kl. 15.00-20.00.

Gäller måndag-söndag kl. 15.00-20.00.

Kupongen lämnas vid beställning.

Kupongen lämnas vid beställning.

Kupongen lämnas vid beställning.

Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

NEW YORK CHEESE MENY

JUMBO KEBABTALLRIK

MEGARULLE

På ordinarie pris från menyn

På ordinarie pris från menyn

På ordinarie pris från menyn

150 g hamburgare med bröd, chili cheese, onion lökringar, strips & valfri dryck 33 cl.

Kebabtallrik med tomat, sallad, pepperoni, lök, kebabsås, lökringar, chili cheese & strips.

Kebabrulle med tomat, ost, lök, sallad, lökringar & chili cheese.

Gäller måndag-söndag kl. 15.00-20.00.

Gäller måndag-söndag kl. 15.00-20.00.

Gäller måndag-söndag kl. 15.00-20.00.

Kupongen lämnas vid beställning.

Kupongen lämnas vid beställning.

Kupongen lämnas vid beställning.

Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.
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Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.
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VALFRI PIZZA NR 1-7

VALFRI PIZZA

12 BITARS SUSHI

På ordinarie pris från menyn

På ordinarie pris från menyn

På ordinarie pris från menyn

Välj valfri pizza nr 1-7 från menyn.

Välj valfri pizza från menyn. Betala efter värdet, vi bjuder på den billigaste.

5 st maki toppad med chilimajonnäs & rostad lök, 4 st lax, 2 st räkor & 1 st avokado.

Gäller måndag-söndag kl. 15.00-20.00.

Gäller måndag-torsdag kl. 16.30-20.30, fredag-lördag kl. 16.30-22.00, söndag

Gäller måndag-söndag kl. 11.00-21.00.

Kupongen lämnas vid beställning.

kl. 13.00-21.00. Kupongen lämnas vid beställning.

Kupongen lämnas vid beställning.

Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Gäller endast för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

VALFRI PIZZA NR 1-7

VALFRI PIZZA

12 BITARS SUSHI

På ordinarie pris från menyn

På ordinarie pris från menyn

På ordinarie pris från menyn

Välj valfri pizza nr 1-7 från menyn.

Välj valfri pizza från menyn. Betala efter värdet, vi bjuder på den billigaste.

5 st maki toppad med chilimajonnäs & rostad lök, 4 st lax, 2 st räkor & 1 st avokado.

Gäller måndag-söndag kl. 15.00-20.00.

Gäller måndag-torsdag kl. 16.30-20.30, fredag-lördag kl. 16.30-22.00, söndag

Gäller måndag-söndag kl. 11.00-21.00.

Kupongen lämnas vid beställning.

kl. 13.00-21.00. Kupongen lämnas vid beställning.

Kupongen lämnas vid beställning.

Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Gäller endast för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

VALFRI PIZZA NR 1-7

VALFRI PIZZA

12 BITARS SUSHI

På ordinarie pris från menyn

På ordinarie pris från menyn

På ordinarie pris från menyn

Välj valfri pizza nr 1-7 från menyn.

Välj valfri pizza från menyn. Betala efter värdet, vi bjuder på den billigaste.

5 st maki toppad med chilimajonnäs & rostad lök, 4 st lax, 2 st räkor & 1 st avokado.

Gäller måndag-söndag kl. 15.00-20.00.

Gäller måndag-torsdag kl. 16.30-20.30, fredag-lördag kl. 16.30-22.00, söndag

Gäller måndag-söndag kl. 11.00-21.00.

Kupongen lämnas vid beställning.

kl. 13.00-21.00. Kupongen lämnas vid beställning.

Kupongen lämnas vid beställning.

Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.
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FLÄSKSCHNITZEL MED POMMES

Gäller endast för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.
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LÖVSTEK MED POMMES

DAIMTÅRTA MED LATTE

På ordinarie pris från menyn

På ordinarie pris från menyn

På ordinarie pris från menyn

Fläskschnitzel med sallad, tomat, gurka, lök, bearnaisesås & pommes frites.

Lövstek med sallad, tomat, gurka, lök, bearnaisesås & pommes frites. Salladsbaren ingår ej!

Daimtårta med grädde. Serveras med caffe latte.

Salladsbaren ingår ej! Gäller måndag-fredag kl. 14.00-21.00, lördag-söndag kl. 12.00-21.00.

Gäller måndag-fredag kl. 14.00-21.00, lördag-söndag kl. 12.00-21.00. Gäller ej hemkörning!

Gäller måndag-fredag kl. 10.00-18.00, lördag kl. 11.00-16.00.

Gäller ej hemkörning! Kupongen lämnas vid beställning.

Kupongen lämnas vid beställning.

Kupongen lämnas vid beställning.

Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

FLÄSKSCHNITZEL MED POMMES

LÖVSTEK MED POMMES

DAIMTÅRTA MED LATTE

På ordinarie pris från menyn

På ordinarie pris från menyn

På ordinarie pris från menyn

Fläskschnitzel med sallad, tomat, gurka, lök, bearnaisesås & pommes frites.

Lövstek med sallad, tomat, gurka, lök, bearnaisesås & pommes frites. Salladsbaren ingår ej!

Daimtårta med grädde. Serveras med caffe latte.

Salladsbaren ingår ej! Gäller måndag-fredag kl. 14.00-21.00, lördag-söndag kl. 12.00-21.00.

Gäller måndag-fredag kl. 14.00-21.00, lördag-söndag kl. 12.00-21.00. Gäller ej hemkörning!

Gäller måndag-fredag kl. 10.00-18.00, lördag kl. 11.00-16.00.

Gäller ej hemkörning! Kupongen lämnas vid beställning.

Kupongen lämnas vid beställning.

Kupongen lämnas vid beställning.

Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

FLÄSKSCHNITZEL MED POMMES

LÖVSTEK MED POMMES

CHOKLADBOLL MED KAFFE

På ordinarie pris från menyn

På ordinarie pris från menyn

På ordinarie pris från menyn

Fläskschnitzel med sallad, tomat, gurka, lök, bearnaisesås & pommes frites.

Lövstek med sallad, tomat, gurka, lök, bearnaisesås & pommes frites. Salladsbaren ingår ej!

Ekologisk chokladboll. Serveras med kaffe.

Salladsbaren ingår ej! Gäller måndag-fredag kl. 14.00-21.00, lördag-söndag kl. 12.00-21.00.

Gäller måndag-fredag kl. 14.00-21.00, lördag-söndag kl. 12.00-21.00. Gäller ej hemkörning!

Gäller måndag-fredag kl. 10.00-18.00, lördag kl. 11.00-16.00

Gäller ej hemkörning! Kupongen lämnas vid beställning.

Kupongen lämnas vid beställning.

Kupongen lämnas vid beställning.

Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

127

Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.
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CHOKLADBOLL MED KAFFE

DAIMTÅRTA MED CAFFE LATTE

SCONES MED TE

På ordinarie pris från menyn

På ordinarie pris från menyn

På ordinarie pris från menyn

Ekologisk chokladboll. Serveras med kaffe.

Daimtårta med grädde. Serveras med caffe latte.

Scones med creme cheese & marmelad. Serveras med valfritt te.

Gäller måndag-fredag kl. 10.00-18.00, lördag kl. 11.00-16.00

Gäller måndag-fredag kl. 10.00-20.00, lördag kl. 10.00-18.00, söndag kl. 11.00-18.00.

Gäller måndag-fredag kl. 10.00-20.00, lördag kl. 10.00-18.00, söndag kl. 11.00-18.00.

Kupongen lämnas vid beställning.

Kupongen lämnas vid beställning.

Kupongen lämnas vid beställning.

Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

KANELBULLE MED TE

DAIMTÅRTA MED CAFFE LATTE

KANELBULLE MED KAFFE

På ordinarie pris från menyn

På ordinarie pris från menyn

På ordinarie pris från menyn

Kanelbulle. Serveras med valfritt te.

Daimtårta med grädde. Serveras med caffe latte.

Kanelbulle. Serveras med valfritt kaffe.

Gäller måndag-fredag kl. 10.00-18.00, lördag kl. 11.00-16.00.

Gäller måndag-fredag kl. 10.00-20.00, lördag kl. 10.00-18.00, söndag kl. 11.00-18.00.

Gäller måndag-fredag kl. 10.00-20.00, lördag kl. 10.00-18.00, söndag kl. 11.00-18.00.

Kupongen lämnas vid beställning.

Kupongen lämnas vid beställning.

Kupongen lämnas vid beställning.

Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

KANELBULLE MED TE

SCONES MED TE

KANELBULLE MED KAFFE

På ordinarie pris från menyn

På ordinarie pris från menyn

På ordinarie pris från menyn

Kanelbulle. Serveras med valfritt te.

Scones med creme cheese & marmelad. Serveras med valfritt te.

Kanelbulle. Serveras med valfritt kaffe.

Gäller måndag-fredag kl. 10.00-18.00, lördag kl. 11.00-16.00.

Gäller måndag-fredag kl. 10.00-20.00, lördag kl. 10.00-18.00, söndag kl. 11.00-18.00.

Gäller måndag-fredag kl. 10.00-20.00, lördag kl. 10.00-18.00, söndag kl. 11.00-18.00.

Kupongen lämnas vid beställning.

Kupongen lämnas vid beställning.

Kupongen lämnas vid beställning.

Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.
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Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.
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137

VALFRI VARA

PÅ ETT HELT KÖP

VALFRI VARA

På ordinarie pris

På ordinarie pris

På ordinarie pris

Gäller vid köp av valfri vara från hela sortimentet på ordinarie pris.

Gäller vid ett helt köp av valfria varor från hela sortimentet på ordinarie pris.

Gäller vid köp av valfri vara från hela sortimentet på ordinarie pris.

25% dras direkt av vid köpet. (Gäller ej läkemedel & receptbelagda varor!)

20% dras direkt av vid köpet.

20% dras direkt av vid köpet.

Gäller måndag-söndag alla öppettider på Apoteket Syrenen.

Gäller måndag-fredag alla öppettider.

Gäller måndag-söndag alla öppettider.

Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

PÅ ETT HELT KÖP

PÅ ETT HELT KÖP

VALFRI VARA

På ordinarie pris

På ordinarie pris

På ordinarie pris

Gäller vid ett helt köp av valfria varor från hela sortimentet på ordinarie pris.

Gäller vid ett helt köp av valfria varor från hela sortimentet på ordinarie pris.

Gäller vid köp av valfri vara från hela sortimentet på ordinarie pris.

20% dras direkt av vid köpet. (Gäller ej läkemedel & receptbelagda varor!)

20% dras direkt av vid köpet.

20% dras direkt av vid köpet.

Gäller måndag-söndag alla öppettider på Apoteket Syrenen.

Gäller måndag-fredag alla öppettider.

Gäller måndag-söndag alla öppettider.

Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

PÅ ETT HELT KÖP

VALFRI VARA

VALFRI VARA

På ordinarie pris

På ordinarie pris

På ordinarie pris

Gäller vid ett helt köp av valfria varor från hela sortimentet på ordinarie pris.

Gäller vid köp av valfri vara från hela sortimentet på ordinarie pris.

Gäller vid köp av valfri vara från hela sortimentet på ordinarie pris.

20% dras direkt av vid köpet. (Gäller ej läkemedel & receptbelagda varor!)

25% dras direkt av vid köpet.

20% dras direkt av vid köpet.

Gäller måndag-söndag alla öppettider på Apoteket Syrenen.

Gäller måndag-fredag alla öppettider.

Gäller måndag-söndag alla öppettider.

Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.
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Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.
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143

VALFRI BUKETT

VALFRI FÄRG

VALFRI ANDERS PETTER VARA

På ordinarie pris

På ordinarie pris

På ordinarie pris

Gäller vid köp av valfri bukett från hela sortimentet på ordinarie pris.

Gäller vid köp av valfri färg från hela sortimentet på ordinarie pris.

Gäller vid köp av valfri vara från hela Anders Petter sortimentet på ordinarie pris.

25% dras direkt av vid köpet. (Gäller ej beställningsvaror!)

25% dras direkt av vid köpet.

25% dras direkt av vid köpet.

Gäller måndag-söndag alla öppettider.

Gäller måndag-fredag kl. 07.00-18.00, lördag kl. 10.00-14.00.

Gäller måndag-söndag alla öppettider.

Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

VALFRI BUKETT

VALFRI FÄRG

PÅ ETT HELT KÖP

På ordinarie pris

På ordinarie pris

På ordinarie pris

Gäller vid köp av valfri bukett från hela sortimentet på ordinarie pris.

Gäller vid köp av valfri färg från hela sortimentet på ordinarie pris.

Gäller vid ett helt köp av valfria varor från hela sortimentet på ordinarie pris.

25% dras direkt av vid köpet. (Gäller ej beställningsvaror!)

25% dras direkt av vid köpet.

20% dras direkt av vid köpet. (Gäller ej presentkort, Ankarsrum, grillar & Vitamix blender!)

Gäller måndag-söndag alla öppettider.

Gäller måndag-fredag kl. 07.00-18.00, lördag kl. 10.00-14.00.

Gäller måndag-söndag alla öppettider.

Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

VALFRI BUKETT

VALFRIA TAPETER

PÅ ETT HELT KÖP

På ordinarie pris

På ordinarie pris

På ordinarie pris

Gäller vid köp av valfri bukett från hela sortimentet på ordinarie pris.

Gäller vid köp av valfria tapeter från hela sortimentet på ordinarie pris.

Gäller vid ett helt köp av valfria varor från hela sortimentet på ordinarie pris.

25% dras direkt av vid köpet. (Gäller ej beställningsvaror!)

25% dras direkt av vid köpet.

20% dras direkt av vid köpet. (Gäller ej presentkort, Ankarsrum, grillar & Vitamix blender!)

Gäller måndag-söndag alla öppettider.

Gäller måndag-fredag 07.00-18.00, lördag kl. 10.00-14.00.

Gäller måndag-söndag alla öppettider.

Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.
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Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.
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149

PÅ ETT HELT KÖP

PÅ ETT HELT KÖP

PÅ ETT HELT KÖP

På ordinarie pris

På ordinarie pris

På ordinarie pris

Gäller vid ett helt köp av valfria varor från hela sortimentet på ordinarie pris.

Gäller vid ett helt köp av valfria varor från hela sortimentet på ordinarie pris.

Gäller vid ett helt köp av valfria varor från hela sortimentet på ordinarie pris.

25% dras direkt av vid köpet.

20% dras direkt av vid köpet.

20% dras direkt av vid köpet. (Gäller ej presentkort & beställningsvaror av golvmaterial!)

Gäller måndag-fredag kl. 10.00-20.00, lördag kl. 10.00-18.00, söndag kl. 11.00-18.00.

(Gäller ej presentkort & beställningsvaror, men dock beställningstapeter!)

Gäller måndag-fredag kl. 09.00-18.00, lördag kl. 09.00-13.00.

Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Gäller måndag-fredag kl. 09.00-18.00, lördag kl. 10.00-14.00.

Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

PÅ ETT HELT KÖP

PÅ ETT HELT KÖP

PÅ ETT HELT KÖP

På ordinarie pris

På ordinarie pris

På ordinarie pris

Gäller vid ett helt köp av valfria varor från hela sortimentet på ordinarie pris.

Gäller vid ett helt köp av valfria varor från hela sortimentet på ordinarie pris.

Gäller vid ett helt köp av valfria varor från hela sortimentet på ordinarie pris.

25% dras direkt av vid köpet.

20% dras direkt av vid köpet.

20% dras direkt av vid köpet. (Gäller ej presentkort & beställningsvaror av golvmaterial!)

Gäller måndag-fredag kl. 10.00-20.00, lördag kl. 10.00-18.00, söndag kl. 11.00-18.00.

(Gäller ej presentkort & beställningsvaror, men dock beställningstapeter!)

Gäller måndag-fredag kl. 09.00-18.00, lördag kl. 09.00-13.00.

Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Gäller måndag-fredag kl. 09.00-18.00, lördag kl. 10.00-14.00.

Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

PÅ ETT HELT KÖP

PÅ ETT HELT KÖP

PÅ ETT HELT KÖP

På ordinarie pris

På ordinarie pris

På ordinarie pris

Gäller vid ett helt köp av valfria varor från hela sortimentet på ordinarie pris.

Gäller vid ett helt köp av valfria varor från hela sortimentet på ordinarie pris.

Gäller vid ett helt köp av valfria varor från hela sortimentet på ordinarie pris.

25% dras direkt av vid köpet.

20% dras direkt av vid köpet.

20% dras direkt av vid köpet. (Gäller ej presentkort & beställningsvaror av golvmaterial!)

Gäller måndag-fredag kl. 10.00-20.00, lördag kl. 10.00-18.00, söndag kl. 11.00-18.00.

(Gäller ej presentkort & beställningsvaror, men dock beställningstapeter!)

Gäller måndag-fredag kl. 09.00-18.00, lördag kl. 09.00-13.00.

Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Gäller måndag-fredag kl. 09.00-18.00, lördag kl. 10.00-14.00.
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Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.
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BLÄCK/FÄRG PATRONER & TONER

FRAMKALLNING AV FOTO

PÅ ETT HELT KÖP

På ordinarie pris

På ordinarie pris
Gäller vid köp av framkallning av foto från digitalkamera, mobil eller från vår

På ordinarie pris

Gäller vid köp av valfria bläck/färg patroner & toner från hela sortimentet på ordinarie pris.
25% dras direkt av vid köpet. (Gäller max 5 förpackningar!)

Gäller vid ett helt köp av valfria varor från hela Flüggers sortiment på ordinarie pris.

app på ordinarie pris. (Gäller max 200 bilder!)

25% dras direkt av vid köpet. (Gäller ej beställningsvaror & verktyg!)

25% dras direkt av vid köpet. Gäller måndag-söndag alla öppettider.

Gäller måndag-söndag alla öppettider.

Gäller måndag-söndag alla öppettider.

Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

BLÄCK/FÄRG PATRONER & TONER

ID-FOTO/KÖRKORT/VISUM

PÅ ETT HELT KÖP

På ordinarie pris

På ordinarie pris

På ordinarie pris

Gäller vid köp av valfria bläck/färg patroner & toner från hela sortimentet på ordinarie pris.

Gäller vid köp av ID-foto, körkort eller visum på ordinarie pris.

Gäller vid ett helt köp av valfria varor från hela Flüggers sortiment på ordinarie pris.

25% dras direkt av vid köpet. (Gäller max 5 förpackningar!)

25% dras direkt av vid köpet.

25% dras direkt av vid köpet. (Gäller ej beställningsvaror & verktyg!)

Gäller måndag-söndag alla öppettider.

Gäller måndag-söndag alla öppettider.

Gäller måndag-söndag alla öppettider.

Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

DAMMSUGARPÅSAR

KOPIERING VIDEOKASSETT TILL DVD

PÅ ETT HELT KÖP

Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

På ordinarie pris

På ordinarie pris

På ordinarie pris

Gäller vid köp av max 2 st dammsugarförpackningar från hela sortimentet på ordinarie pris.

Gäller vid köp av kopiering från videokassett till dvd på ordinarie pris.

Gäller vid ett helt köp av valfria varor från hela Flüggers sortiment på ordinarie pris.

50% dras direkt av vid köpet.

25% dras direkt av vid köpet. (Gäller max 5 kassetter!)

25% dras direkt av vid köpet. (Gäller ej beställningsvaror & verktyg!)

Gäller måndag-söndag alla öppettider.

Gäller måndag-söndag alla öppettider.

Gäller måndag-söndag alla öppettider.

Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.
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Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.
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PÅ ETT HELT KÖP

PÅ ETT HELT KÖP

BORÅSTAPETER, MIDBEC & DURO

På ordinarie pris

På ordinarie pris

På ordinarie pris

Gäller vid ett helt köp av valfria varor från hela Flüggers sortiment på ordinarie pris.

Gäller vid ett helt köp av minst 2 st valfria varor från hela sortimentet på ordinarie pris.

Gäller vid köp av valfria tapeter från Boråstapeter, Midbec & Duro på ordinarie pris.

25%dras direkt av vid köpet. (Gäller ej beställningsvaror & verktyg!)

20% dras direkt av vid köpet.

25% dras direkt av vid köpet.

Gäller måndag-söndag alla öppettider.

Gäller måndag-söndag alla öppettider.

Gäller måndag-lördag alla öppettider.

Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

VALFRI VARA

PÅ ETT HELT KÖP

FÄRG FRÅN BECKERS, JOTUN & TEKNOS

På ordinarie pris

På ordinarie pris

På ordinarie pris

Gäller vid köp av valfri vara från hela Flüggers sortiment på ordinarie pris.

Gäller vid ett helt köp av minst 2 st valfria varor från hela sortimentet på ordinarie pris.

Gäller vid köp av valfri färg från Beckers, Jotun & Teknos på ordinarie pris.

30% dras direkt av vid köpet. (Gäller ej beställningsvaror & verktyg!)

20% dras direkt av vid köpet. Gäller måndag-söndag alla öppettider.

25% dras direkt av vid köpet.

Gäller måndag-söndag alla öppettider.

Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Gäller måndag-lördag alla öppettider.

Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

VALFRI VARA

PÅ ETT HELT KÖP

MÅLNINGSVERKTYG

På ordinarie pris

På ordinarie pris

På ordinarie pris

Gäller vid köp av valfri vara från hela Flüggers sortiment på ordinarie pris.

Gäller vid ett helt köp av minst 2 st valfria varor från hela sortimentet på ordinarie pris.

Gäller vid köp av valfria målningsverktyg från hela sortimentet på ordinarie pris.

30% dras direkt av vid köpet. (Gäller ej beställningsvaror & verktyg!)

20% dras direkt av vid köpet.

25% dras direkt av vid köpet.

Gäller måndag-söndag alla öppettider.

Gäller måndag-söndag alla öppettider.

Gäller måndag-lördag alla öppettider.

Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.
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Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

165

167

2 ST VALFRIA PÅSLAKAN

PÅ ETT HELT KÖP

PÅ ETT HELT KÖP AV KAKEL & KLINKER

På ordinarie pris

På ordinarie pris

På ordinarie pris

Gäller vid köp av 2 st valfria påslakan från hela sortimentet på ordinarie pris.

Gäller vid ett helt köp av valfria varor från hela sortimentet på ordinarie pris.

Gäller vid ett helt köp av valfritt kakel & klinker från hela sortimentet på ordinarie pris.

25% dras direkt av vid köpet. (Gäller ej beställningsvaror!)

20% dras direkt av vid köpet.

20% dras direkt av vid köpet.

Gäller måndag-lördag alla öppettider.

Gäller måndag-söndag alla öppettider.

Gäller måndag-lördag alla öppettider.

Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

PÅ ETT HELT KÖP

PÅ ETT HELT KÖP

FRI UPPRITNING BADRUM 3D

På ordinarie pris

På ordinarie pris

På ordinarie pris

Gäller vid ett helt köp av valfria varor från hela sortimentet på ordinarie pris.

Gäller vid ett helt köp av valfria varor från hela sortimentet på ordinarie pris.

Gäller vid 1 kostnadsfri uppritning av ditt badrum 3D till ett värde av 500:-

20% dras direkt av vid köpet. (Gäller ej beställningsvaror & varor med "alltid lågt pris"!)

20% dras direkt av vid köpet.

100% dras direkt av vid köpet.

Gäller måndag-lördag alla öppettider.

Gäller måndag-söndag alla öppettider.

Gäller måndag-lördag alla öppettider.

Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

VALFRI VARA

PÅ ETT HELT KÖP

VALFRIA RENGÖRINGSPRODUKTER

På ordinarie pris

På ordinarie pris

På ordinarie pris

Gäller vid köp av valfri vara från hela sortimentet på ordinarie pris.

Gäller vid ett helt köp av valfria varor från hela sortimentet på ordinarie pris.

Gäller vid köp av valfria rengöringsprodukter från hela sortimentet på ordinarie pris.

25% dras direkt av vid köpet. (Gäller ej beställningsvaror & varor med "alltid lågt pris"!)

20% dras direkt av vid köpet.

25% dras direkt av vid köpet.

Gäller måndag-lördag alla öppettider.

Gäller måndag-söndag alla öppettider.

Gäller måndag-lördag alla öppettider.

Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.
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Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

171

173

VÄRDECHECK

BUTIKSBAKAD PIZZA

VALFRI REJUVI VARA

När du handlar för 500:-

På ordinarie pris

På ordinarie pris

Gäller vid köp av valfria varor från hela sortimentet.

Gäller vid köp av valfri butiksbakad pizza.

Gäller vid köp av valfri Rejuvi vara på ordinarie pris.

50:- dras direkt av vid köpet när du handlar för 500:- eller mer.

Gäller måndag-söndag alla öppettider.

25% dras direkt av vid köpet.

(Gäller ej spel, tobak & läkemedel!)

(Obs! endast en kupong per köptillfälle)

Gäller måndag-fredag alla öppettider.

Gäller måndag-söndag alla öppettider. (Obs! endast en kupong per köptillfälle!)

Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

VÄRDECHECK

VÄRDECHECK

VALFRI BAREMINERALS VARA

När du handlar för 500:-

På ordinarie pris

På ordinarie pris

Gäller vid köp av valfria varor från hela sortimentet.

Gäller vid köp av valfri bareMinerals vara på ordinarie pris.

Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Gäller vid köp av valfria varor från hela sortimentet.
50:- dras direkt av vid köpet när du handlar för 500:- eller mer.
(Gäller ej spel, tobak, läkemedel, post & tidningar!)
Gäller måndag-söndag alla öppettider. (Obs! endast en kupong per köptillfälle!)
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

VÄRDECHECK

VÄRDECHECK

VALFRI EXUVIANCE VARA

När du handlar för 500:-

På ordinarie pris

På ordinarie pris

Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

50:- dras direkt av vid köpet när du handlar för 500:- eller mer.
(Gäller ej spel, tobak & läkemedel!)
Gäller måndag-söndag alla öppettider. (Obs! endast en kupong per köptillfälle)

Gäller måndag-fredag alla öppettider.
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Gäller vid köp av valfria varor från hela sortimentet.

Gäller vid köp av valfria varor från hela sortimentet.

Gäller vid köp av valfri Exuviance vara på ordinarie pris.

100:- dras direkt av vid köpet när du handlar för 1000:- eller mer.

50:- dras direkt av vid köpet när du handlar för 500:- eller mer.

25% dras direkt av vid köpet.

(Gäller ej spel, tobak, läkemedel post & tidningar!)

(Gäller ej spel, tobak & läkemedel!)

Gäller måndag-fredag alla öppettider.

Gäller måndag-söndag alla öppettider. (Obs! endast en kupong per köptillfälle!)

Gäller måndag-söndag alla öppettider. (Obs! endast en kupong per köptillfälle)
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

25% dras direkt av vid köpet.
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Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

177

179

PÅ ETT HELT KÖP

2CM UTEGOLV I KLINKER

PÅ ETT HELT KÖP

På ordinarie pris

På ordinarie pris

På ordinarie pris

Gäller vid ett helt köp av minst 2 st valfria varor från hela sortimentet på ordinarie pris.

Gäller vid köp av systemgolv inkl pelarsystems hela sortiment.

Gäller vid ett helt köp av minst 2 st valfria varor från hela sortimentet på ordinarie pris.

20% dras direkt av vid köpet. (Gäller ej presentkort!)

Artnr UTE100-UTE127. Se hemsida & butik.

20% dras direkt av vid köpet.

Gäller måndag-söndag alla öppettider.

25% dras direkt av vid köpet. (Gäller endast kontant & kortbetalning!)

Gäller måndag-söndag alla öppettider.

Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Gäller måndag-lördag alla öppettider.

Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

PÅ ETT HELT KÖP

NAXB RENGÖRINGSPRODUKT

PÅ ETT HELT KÖP

På ordinarie pris

På ordinarie pris

På ordinarie pris

Gäller vid ett helt köp av minst 2 st valfria varor från hela sortimentet på ordinarie pris.

Gäller vid köp av valfri rengöringsprodukt från NAXB:s sortiment på ordinarie pris.

Gäller vid ett helt köp av minst 2 st valfria varor från hela sortimentet på ordinarie pris.

20% dras direkt av vid köpet. (Gäller ej presentkort!)

25% dras direkt av vid köpet. (Gäller endast kontant & kortbetalning!)

20% dras direkt av vid köpet.

Gäller måndag-söndag alla öppettider.

Gäller måndag-lördag alla öppettider.

Gäller måndag-söndag alla öppettider.

Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

PÅ ETT HELT KÖP

VALFRITT BADRUMSTILLBEHÖR

PÅ ETT HELT KÖP

På ordinarie pris

På ordinarie pris

På ordinarie pris

Gäller vid ett helt köp av minst 2 st valfria varor från hela sortimentet på ordinarie pris.

Gäller vid köp av valfritt badrumstillbehör från hela MILLERS sortiment på ordinarie pris.

Gäller vid ett helt köp av minst 2 st valfria varor från hela sortimentet på ordinarie pris.

20% dras direkt av vid köpet. (Gäller ej presentkort!)

25% dras direkt av vid köpet. (Gäller endast kontant & kortbetalning!)

20% dras direkt av vid köpet.

Gäller måndag-söndag alla öppettider.

Gäller måndag-lördag alla öppettider.

Gäller måndag-söndag alla öppettider.

Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.
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Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

183

185

VÄRDECHECK JEANS

VÄRDECHECK

VALFRI HANDELSVARA

På ordinarie pris

På ordinarie pris

På ordinarie pris

Gäller vid köp av valfria jeans för minst 399:- från hela sortimentet på ordinarie pris.

Gäller vid köp av valfria varor för 400:- eller mer från hela sortimentet på ordinarie pris.

Gäller vid köp av valfri handelsvara.

100:- dras direkt av vid köpet.

100:- dras direkt av vid köpet. (Gäller ej Newbie!)

25% dras direkt av vid köpet. (Gäller ej receptfria eller receptbelagda varor!)

Gäller måndag-söndag alla öppettider.

Gäller måndag-söndag alla öppettider.

Gäller måndag-lördag alla öppettider.

Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

VÄRDECHECK JEANS

VÄRDECHECK

UTVALDA VITAMINER & MINERALER

På ordinarie pris

På ordinarie pris

På ordinarie pris

Gäller vid köp av valfria jeans för minst 399:- från hela sortimentet på ordinarie pris.

Gäller vid köp av valfria varor för 1000:- eller mer från hela sortimentet på ordinarie pris.

Gäller vid köp av valfri produkt från Kronans Apoteks egna

100:- dras direkt av vid köpet.

250:- dras direkt av vid köpet. (Gäller ej Newbie!)

sortiment av vitaminer & mineraler.

Gäller måndag-söndag alla öppettider.

Gäller måndag-söndag alla öppettider.

25% dras direkt av vid köpet. Gäller måndag-lördag alla öppettider.

Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

VALFRITT BÄLTE

VÄRDECHECK

UTVALT HUDVÅRDSSORTIMENT

På ordinarie pris

På ordinarie pris

På ordinarie pris

Gäller vid köp av valfritt bälte från hela sortimentet på ordinarie pris.

Gäller vid köp av valfria varor för 800:- eller mer från hela sortimentet på ordinarie pris.

Gäller vid köp av valfri produkt från Kronans Apoteks egna hudvårdssortiment.

25% dras direkt av vid köpet.

200:- dras direkt av vid köpet. (Gäller ej Newbie!)

25% dras av direkt vid köpet.

Gäller måndag-söndag alla öppettider.

Gäller måndag-söndag alla öppettider.

Gäller måndag-lördag alla öppettider.

Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

187

VÄRDECHECK

Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

189

191

KLÄDER & SKOR

LIFE VETEKUDDE

På ordinarie pris

På ordinarie pris

På ordinarie pris

Gäller vid köp av valfria varor för 500:- eller mer från hela sortimentet på ordinarie pris.

Gäller vid köp av valfritt klädesplagg eller ett par skor från hela

Gäller vid köp av Life vetekudde på ordinarie pris. Värmen hjälper till att mjuka upp

100:- dras direkt av vid köpet.

sortimentet på ordinarie pris.

spända & stela muskler i rygg, nacke & axlar. Vår kudde är tillverkad av

Gäller måndag-söndag alla öppettider.

25% dras direkt av vid köpet. Gäller måndag-lördag alla öppettider.

Ekologiskt vete och har tvättbar ytterpåse.

Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

25% dras direkt av vid köpet. Gäller måndag-söndag alla öppettider.
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

VÄRDECHECK

KLÄDER & SKOR

LIFE VITAMINER & MINERALER

På ordinarie pris

På ordinarie pris

På ordinarie pris

Gäller vid köp av valfria varor för 500:- eller mer från hela sortimentet på ordinarie pris.

Gäller vid köp av valfritt klädesplagg eller ett par skor från hela

Gäller vid köp av Lifes vitamin & mineraler på ordinarie pris. En-om-dagen kosttillskottet

100:- dras direkt av vid köpet.

sortimentet på ordinarie pris.

naturligt ursprung, speciellt anpassade för olika behov.

Gäller måndag-söndag alla öppettider.

25% dras direkt av vid köpet. Gäller måndag-lördag alla öppettider.

Välj bland Multi Kvinna, Man, Vegetarian, Pregnant, Kids & Sport.

Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

25% dras direkt av vid köpet. Gäller måndag-söndag alla öppettider.
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

VÄRDECHECK

KLÄDER & SKOR

PÅ ETT HELT KÖP

På ordinarie pris

På ordinarie pris

På ordinarie pris

Gäller vid köp av valfria varor för 500:- eller mer från hela sortimentet på ordinarie pris.

Gäller vid köp av valfritt klädesplagg eller ett par skor från hela

Gäller vid ett helt köp av valfria varor från hela sortimentet på ordinarie pris.

100:- dras direkt av vid köpet.

sortimentet på ordinarie pris.

Hos oss hittar du bl.a kosttillskott, naturlig hudvård, fotriktiga skor m.m.

Gäller måndag-söndag alla öppettider.

25% dras direkt av vid köpet. Gäller måndag-lördag alla öppettider.

20% dras direkt av vid köpet.

Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.
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Gäller måndag-söndag alla öppettider.
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Kupongen lämnas vid betalning.Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

197

LYKOS EGNA VAROR

PÅ ETT HELT KÖP

TRUMSTOCKAR

På ordinarie pris

På ordinarie pris

På ordinarie pris

Gäller vid köp av Lykos egna varor på ordinarie pris.

Gäller vid ett helt köp av minst 2 st valfria varor från hela sortimentet på ordinarie pris.

Gäller vid köp av valfritt par trumstockar från hela sortimentet på ordinarie pris.

25% dras direkt av vid köpet.

20% dras direkt av vid köpet.

25% dras direkt av vid köpet. (Ej beställningsvaror!)

Gäller måndag-söndag alla öppettider.

Gäller måndag-söndag alla öppettider.

Gäller måndag-lördag alla öppettider.

Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

PÅ ETT HELT KÖP

PÅ ETT HELT KÖP

VALFRI GIGBAG

På ordinarie pris

På ordinarie pris

På ordinarie pris

Gäller vid ett helt köp av minst 2 st valfria varor från hela sortimentet på ordinarie pris.

Gäller vid ett helt köp av minst 2 st valfria varor från hela sortimentet på ordinarie pris.

Gäller vid köp av gigbag till gitarr eller elbas från hela sortimentet på ordinarie pris.

20% dras direkt av vid köpet. (Gäller ej värmeverktyg & The Ordinary!)

20% dras direkt av vid köpet.

25% dras direkt av vid köpet. (Ej beställningsvaror!)

Gäller måndag-söndag alla öppettider.

Gäller måndag-söndag alla öppettider.

Gäller måndag-lördag alla öppettider.

Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

VÄRDECHECK

PÅ ETT HELT KÖP

VALFRITT SET STRÄNGAR

På ordinarie pris

På ordinarie pris

På ordinarie pris

Gäller vid ett helt köp av valfria varor för 500:- eller mer från hela

Gäller vid ett helt köp av minst 2 st valfria varor från hela sortimentet på ordinarie pris.

Gäller vid köp av valfritt set strängar från hela sortimentet på ordinarie pris.

sortimentet på ordinarie pris.

20% dras direkt av vid köpet.

25% dras direkt av vid köpet. (Ej beställningsvaror!)

100:- dras direkt av vid köpet. (Gäller ej värmeverktyg & The Ordinary!)

Gäller måndag-söndag alla öppettider.

Gäller måndag-lördag alla öppettider.

Gäller måndag-söndag alla öppettider.
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.
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Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

201

203

VALFRI KUDDE

VALFRI BILTVÄTT

VALFRI DON DONNA VÄSKA

På ordinarie pris

På ordinarie pris

På ordinarie pris

Gäller vid köp av valfri kudde från hela sortimentet på ordinarie pris.

Gäller vid köp av valfri biltvätt på ordinarie pris.

Gäller vid köp av valfri Don Donna väska från hela sortimentet på ordinarie pris.

25% dras direkt av vid köpet.

50% dras direkt av vid köpet.

25% dras direkt av vid köpet.

Gäller måndag-söndag alla öppettider.

Gäller måndag-fredag kl. 05.30-23.00, lördag-söndag kl. 07.00-23.00.

Gäller måndag-söndag alla öppettider.

Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

VALFRI LAMPA

GÖR DET SJÄLV HALL

VALFRI DON DONNA VÄSKA

På ordinarie pris

På ordinarie pris

På ordinarie pris

Gäller vid köp av valfri lampa från hela sortimentet på ordinarie pris.

Gäller vid hyra av GDS gör det själv hall på ordinarie pris.

Gäller vid köp av valfri Don Donna väska från hela sortimentet på ordinarie pris.

25% dras direkt av vid köpet.

50% dras direkt av vid köpet.

25% dras direkt av vid köpet.

Gäller måndag-söndag alla öppettider.

Gäller måndag-fredag kl. 05.30-23.00, lördag-söndag kl. 07.00-23.00.

Gäller måndag-söndag alla öppettider.

Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

VALFRI MATTA

HYRA VALFRI SLÄPVAGN

VALFRI DON DONNA VÄSKA

På ordinarie pris

På ordinarie pris

På ordinarie pris

Gäller vid köp av valfri matta från hela sortimentet på ordinarie pris.

Gäller vid hyra av valfri släpvagn på ordinarie pris.

Gäller vid köp av valfri Don Donna väska från hela sortimentet på ordinarie pris.

25% dras direkt av vid köpet.

50% dras direkt av vid köpet.

25% dras direkt av vid köpet.

Gäller måndag-söndag alla öppettider.

Gäller måndag-fredag kl. 05.30.00-23.00, lördag-söndag kl. 07.00-23.00.

Gäller måndag-söndag alla öppettider.

Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

205

Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

207

209

PÅ ETT HELT KÖP

PÅ ETT HELT KÖP

PÅ ETT HELT KÖP

På ordinarie pris

På ordinarie pris

På ordinarie pris

Gäller vid ett helt köp av valfria varor från hela sortimentet på ordinarie pris.

Gäller vid ett helt köp av valfria varor från hela sortimentet på ordinarie pris.

Gäller vid ett helt köp av valfria varor från hela sortimentet på ordinarie pris.

20% dras direkt av vid köpet. (Gäller ej kostymer & skinnjackor!)

20% dras direkt av vid köpet. (Gäller ej presentkort, beställningsvaror & cyklar!)

20% dras direkt av vid köpet. (Gäller ej beställningsvaror & försäkringsärenden!)

Gäller måndag-lördag alla öppettider.

Gäller måndag-söndag alla öppettider.

Gäller måndag-söndag alla öppettider.

Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

VALFRI SELECTED VARA

VALFRI JACKA

VALFRITT KLOCKARMBAND

På ordinarie pris

På ordinarie pris

På ordinarie pris

Gäller vid köp av valfri Selected vara från hela sortimentet på ordinarie pris.

Gäller vid köp av valfri jacka från hela sortimentet på ordinarie pris.

Gäller vid köp av valfritt klockarmband från hela sortimentet på ordinarie pris.

25% dras direkt av vid köpet.

25% dras direkt av vid köpet. (Gäller ej beställningsvaror!)

25% dras direkt av vid köpet. (Gäller ej beställningsvaror!)

Gäller måndag-lördag alla öppettider.

Gäller måndag-söndag alla öppettider.

Gäller måndag-söndag alla öppettider.

Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

VALFRI SOYA CONCEPT VARA

VALFRIA SKOR VID KÖP ÖVER 1000:-

VALFRITT VÄCKARUR

På ordinarie pris

På ordinarie pris

På ordinarie pris

Gäller vid köp av valfri Soya Concept vara från hela sortimentet på ordinarie pris.

Gäller vid köp av ett eller ﬂera par valfria skor för 1000:- eller mer från hela

Gäller vid köp av valfritt väckarur från hela sortimentet på ordinarie pris.

25% dras direkt av vid köpet.

sortimentet på ordinarie pris.

25% dras direkt av vid köpet.

Gäller måndag-lördag alla öppettider.

250:- dras direkt av vid köpet. (Gäller ej beställningsvaror!)

Gäller måndag-söndag alla öppettider.

Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Gäller måndag-söndag alla öppettider.
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Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

213

215

VALFRI CYKELTRÖJA/BYXA

VALFRIA KUDDAR

PÅ ETT HELT KÖP

På ordinarie pris

På ordinarie pris

På ordinarie pris

Gäller vid köp av valfri cykeltröja/byxa från hela sortimentet på ordinarie pris.

Gäller vid köp av valfria kuddar från hela sortimentet på ordinarie pris.

Gäller vid ett helt köp av minst 2 st valfria varor från hela sortimentet på ordinarie pris.

25% dras direkt av vid köpet.

25% dras direkt av vid köpet. (Gäller ej Tempur!)

20% dras direkt av vid köpet.

Gäller måndag-lördag alla öppettider.

Gäller måndag-söndag alla öppettider.

Gäller måndag-söndag alla öppettider.

Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

VALFRI CYKELHJÄLM

PÅSLAKANSET

PÅ ETT HELT KÖP

På ordinarie pris

På ordinarie pris

På ordinarie pris

Gäller vid köp av valfri cykelhjälm från hela sortimentet på ordinarie pris.

Gäller vid köp av valfritt påslakanset från hela sortimentet på ordinarie pris.

Gäller vid ett helt köp av minst 2 st valfria varor från hela sortimentet på ordinarie pris.

25% dras direkt av vid köpet.

25% dras direkt av vid köpet.

20% dras direkt av vid köpet.

Gäller måndag-lördag alla öppettider.

Gäller måndag-söndag alla öppettider.

Gäller måndag-söndag alla öppettider.

Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

VALFRIA CYKELSKOR

VALFRIA TÄCKEN

PÅ ETT HELT KÖP

På ordinarie pris

På ordinarie pris

På ordinarie pris

Gäller vid köp av valfria cykelskor från hela sortimentet på ordinarie pris.

Gäller vid köp av valfria täcken från hela sortimentet på ordinarie pris.

Gäller vid ett helt köp av minst 2 st valfria varor från hela sortimentet på ordinarie pris.

25% dras direkt av vid köpet.

25% dras direkt av vid köpet.

20% dras direkt av vid köpet.

Gäller måndag-lördag alla öppettider.

Gäller måndag-söndag alla öppettider.

Gäller måndag-söndag alla öppettider.

Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.
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Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.
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PÅ ETT HELT KÖP

PÅ ETT HELT KÖP

På ordinarie pris

På ordinarie pris

På ordinarie pris

Gäller vid ett helt köp av minst 2 st valfria varor från hela sortimentet på ordinarie pris.

Gäller vid ett helt köp av minst 2 st valfria varor från hela sortimentet på ordinarie pris.

Gå 2 betala för 1 på 2 timmars entré på ordinarie pris.

20% dras direkt av vid köpet.

20% dras direkt av vid köpet.

Gäller måndag-fredag alla öppettider.

Gäller måndag-söndag alla öppettider.

Gäller måndag-söndag alla öppettider.

Kupongen lämnas vid betalning.

Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Kan ej kombineras med andra erbjudanden, kuponger eller rabatter.

PÅ ETT HELT KÖP

PÅ ETT HELT KÖP

2 TIMMARS ENTRÉ

På ordinarie pris

På ordinarie pris

På ordinarie pris

Gäller vid ett helt köp av minst 2 st valfria varor från hela sortimentet på ordinarie pris.

Gäller vid ett helt köp av minst 2 st valfria varor från hela sortimentet på ordinarie pris.

Gå 2 betala för 1 på 2 timmars entré på ordinarie pris.

20% dras direkt av vid köpet.

20% dras direkt av vid köpet.

Gäller måndag-fredag alla öppettider.

Gäller måndag-söndag alla öppettider.

Gäller måndag-söndag alla öppettider.

Kupongen lämnas vid betalning.

Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Kan ej kombineras med andra erbjudanden, kuponger eller rabatter.

PÅ ETT HELT KÖP

PÅ ETT HELT KÖP

2 TIMMARS ENTRÉ

På ordinarie pris

På ordinarie pris

På ordinarie pris

Gäller vid ett helt köp av minst 2 st valfria varor från hela sortimentet på ordinarie pris.

Gäller vid ett helt köp av minst 2 st valfria varor från hela sortimentet på ordinarie pris.

Gå 2 betala för 1 på 2 timmars entré på ordinarie pris.

20% dras direkt av vid köpet.

20% dras direkt av vid köpet.

Gäller måndag-fredag alla öppettider.

Gäller måndag-söndag alla öppettider.

Gäller måndag-söndag alla öppettider.

Kupongen lämnas vid betalning.

Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.
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2 TIMMARS ENTRÉ

Kan ej kombineras med andra erbjudanden, kuponger eller rabatter.
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4 TIMMARS ENTRÉ

VALFRI YOGA/MEDITATION

1 TIMME BOWLING

På ordinarie pris

På ordinarie pris

På ordinarie pris

Gå 2 betala för 1 på 4 timmars entré på ordinarie pris.

Gå 2 betala för 1 på valfritt yoga eller meditationstillfälle.

Gäller vid köp av 1 timme bowling för 1-4 personer 1 bana på ordinarie pris.

Gäller måndag-fredag alla öppettider.

För bokning eller mer information gå in på vår hemsida: www.frirum.se.

50% dras direkt av vid köpet.

Kupongen lämnas vid betalning.

50% dras direkt av vid köpet.

Gäller söndag-torsdag ordinarie öppettider, ej fredag-lördag.

Kan ej kombineras med andra erbjudanden, kuponger eller rabatter.

Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

4 TIMMARS ENTRÉ

VALFRI YOGA/MEDITATION

1 TIMME BOWLING

På ordinarie pris

På ordinarie pris

På ordinarie pris

Gå 2 betala för 1 på 4 timmars entré på ordinarie pris.

Gå 2 betala för 1 på valfritt yoga eller meditationstillfälle.

Gäller vid köp av 1 timme bowling för 1-4 personer 1 bana på ordinarie pris.

Gäller måndag-fredag alla öppettider.

För bokning eller mer information gå in på vår hemsida: www.frirum.se.

50% dras direkt av vid köpet.

Kupongen lämnas vid betalning.

50% dras direkt av vid köpet.

Gäller söndag-torsdag ordinarie öppettider, ej fredag-lördag.

Kan ej kombineras med andra erbjudanden, kuponger eller rabatter.

Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

4 TIMMARS ENTRÉ

VALFRI YOGA/MEDITATION

1 TIMME BOWLING

På ordinarie pris

På ordinarie pris

På ordinarie pris

Gå 2 betala för 1 på 4 timmars entré på ordinarie pris.

Gå 2 betala för 1 på valfritt yoga eller meditationstillfälle.

Gäller vid köp av 1 timme bowling för 1-4 personer 1 bana på ordinarie pris.

Gäller måndag-fredag alla öppettider.

För bokning eller mer information gå in på vår hemsida: www.frirum.se.

50% dras direkt av vid köpet.

Kupongen lämnas vid betalning.

50% dras direkt av vid köpet.

Gäller söndag-torsdag ordinarie öppettider, ej fredag-lördag.

Kan ej kombineras med andra erbjudanden, kuponger eller rabatter.

Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.
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Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.
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1 TIMME BOWLING

VALFRI DANSFÖRESTÄLLNING

ENGÅNGSTRÄNING

På ordinarie pris

På ordinarie pris

På ordinarie pris

Gäller vid köp av 1 timme bowling för 1-4 personer 1 bana på ordinarie pris.

Gå 2 betala för 1 på valfri dansföreställning på ordinarie pris.

Gäller vid engångsträning på ordinarie pris.

Erbjudandet gäller på en dansföreställning genom Dansnät Sverige.

50% dras direkt av vid köpet.

Boka biljetter på 026-10 21 00 eller på biljett@gavleteater.se, ange RC-Häftet vid bokning.

Gäller söndag-torsdag ordinarie öppettider, ej fredag-lördag.

50% dras direkt av vid köpet. Gäller måndag-fredag alla öppettider.
Kupongen lämnas vid betalning.

Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Kupongen lämnas vid betalning i Gävle Teaters biljettkassa. Reservation för fullbokning!

1 TIMME BOWLING

VALFRI DANSFÖRESTÄLLNING

ENGÅNGSTRÄNING

På ordinarie pris

På ordinarie pris

På ordinarie pris

Gäller vid köp av 1 timme bowling för 1-4 personer 1 bana på ordinarie pris.

Gå 2 betala för 1 på valfri dansföreställning på ordinarie pris.

Gå 2 betala för 1 på engångsträning på ordinarie pris.

Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Erbjudandet gäller på en dansföreställning genom Dansnät Sverige.

50% dras direkt av vid köpet.

Boka biljetter på 026-10 21 00 eller på biljett@gavleteater.se, ange RC-Häftet vid bokning.

Gäller söndag-torsdag ordinarie öppettider, ej fredag-lördag.

Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Gäller måndag-fredag alla öppettider.
Kupongen lämnas vid betalning.

Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Kupongen lämnas vid betalning i Gävle Teaters biljettkassa. Reservation för fullbokning!

1 TIMME BOWLING

VALFRI DANSFÖRESTÄLLNING

MÅNADSKORT

På ordinarie pris

På ordinarie pris

På ordinarie pris

Gäller vid köp av 1 timme bowling för 1-4 personer 1 bana på ordinarie pris.

Gå 2 betala för 1 på valfri dansföreställning på ordinarie pris.

Gäller vid köp av månadskort på ordinarie pris.

Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Erbjudandet gäller på en dansföreställning genom Dansnät Sverige.

50% dras direkt av vid köpet.

Boka biljetter på 026-10 21 00 eller på biljett@gavleteater.se, ange RC-Häftet vid bokning.

Gäller söndag-torsdag ordinarie öppettider, ej fredag-lördag.

Kupongen lämnas vid betalning i Gävle Teaters biljettkassa. Reservation för fullbokning!

Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.
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Kan ej kombineras med andra erbjudanden.
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Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

(För nya medlemmar tillkommer startavgift!)
50% dras direkt av vid köpet. Gäller måndag-fredag alla öppettider.
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

239

PÅ ETT HELT KÖP

BRYNPLOCK & FÄRG

På ordinarie pris

På ordinarie pris

På ordinarie pris

Gäller vid ett helt köp av valfria varor från hela sortimentet på ordinarie pris.

Gäller vid köp av brynplock & färg på ordinarie pris.

Gäller vid köp av 55 min bowling. 1 bana för upp till 5 personer.

20% dras direkt av vid köpet.

50% dras direkt av vid köpet.

Ange RC-Häftet vid tidsbokning!

Gäller måndag-fredag alla öppettider.

Gäller måndag-söndag alla öppettider.

Gäller söndag-torsdag kl. 15.00-22.00. (Med reservation för fullbokning!)

Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Kupongen lämnas vid ankomst och betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

PÅ ETT HELT KÖP

BRYNPLOCK & FÄRG

55 MIN BOWLING

På ordinarie pris

På ordinarie pris

På ordinarie pris

Gäller vid ett helt köp av valfria varor från hela sortimentet på ordinarie pris.

Gäller vid köp av brynplock & färg på ordinarie pris.

Gäller vid köp av 55 min bowling. 1 bana för upp till 5 personer.

20% dras direkt av vid köpet.

50% dras direkt av vid köpet.

Ange RC-Häftet vid tidsbokning!

Gäller måndag-fredag alla öppettider.

Gäller måndag-söndag alla öppettider.

Gäller söndag-torsdag kl. 15.00-22.00. (Med reservation för fullbokning!)

Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Kupongen lämnas vid ankomst och betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

STARTAVGIFT

MAKE ME UP KURS

55 MIN BOWLING

På ordinarie pris

På ordinarie pris

På ordinarie pris

Gäller vid startavgift på ordinarie pris.

Gäller vid köp av Make Me Up Kurs för två personer på ordinarie pris.

Gäller vid köp av 55 min bowling. 1 bana för upp till 5 personer.

50% dras direkt av vid köpet.

50% dras direkt av vid köpet.

Ange RC-Häftet vid tidsbokning!

Gäller måndag-fredag alla öppettider.

Gäller måndag-söndag alla öppettider.

Gäller söndag-torsdag kl. 15.00-22.00. (Med reservation för fullbokning!)

Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.
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ENTRÉ BAD UNGDOM

På ordinarie pris
Gäller vid köp av inträde till badet på ordinarie pris.
50% dras direkt av vid köpet.
Gäller öppettider enligt hemsidan.
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

ENTRÉ BAD VUXEN

På ordinarie pris
Gäller vid köp av inträde till badet på ordinarie pris.
50% dras direkt av vid köpet.
Gäller öppettider enligt hemsidan.
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

ENTRÉ BAD VUXEN

På ordinarie pris
Gäller vid köp av inträde till badet på ordinarie pris.
50% dras direkt av vid köpet.
Gäller öppettider enligt hemsidan.
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.
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55 MIN BOWLING

Kupongen lämnas vid ankomst och betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.
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Säljavtal
Härmed mottages _________ st Restaurangchansen den ___________. Fördelat på _______ st RC – Singel,
________ st RC-Häftet respektive ________ st RC-Familj. Antal mottagna bonus är ________ st och tillfaller
endast vid full betalning av ________ st mottagna applikationskoder senast redovisningsdatum nedan.
Antal är valfritt, dock lägst 25 st

Förtjänstmöjligheter
Föreningens förtjänst är 130 kr/sålt RC – Singel/RC-Häftet (Redovisa in 130 kr/st) och 225 kr/sålt RC - Familj
(Redovisa in 225 kr st) vid redovisning senast:
…………………………………
Föreningens förtjänst är 100 kr/sålt RC – Singel/RC-Häftet (Redovisa in 160 kr/st) och 180 kr/sålt RC - Familj
(Redovisa in 270 kr/st) vid redovisning senast:
…………………………………
Redovisning görs via Plusgiro: 46 61 61-7 eller Bankgiro: 5534-5805.
Vid betalning ange förening eller skolklass, kontaktperson och stad. Betalning sker senast på angivet redovisningsdatum.
Redovisas inte häften/applikationskoder enligt redovisningsdatum uteblir förtjänstmöjligheterna automatiskt. Vid försenad
redovisning faktureras mellanskillnaden, alltså ingen förtjänst på försent redovisade häfte/applikationskoder. Föreningen
erhåller ej någon förtjänst efter angivet redovisningsdatum och ansvarar själv för detta då ingen fakturering sker.
Priset är 260:- (RC – Singel/RC-Häftet) och 450:- (RC – Familj) ut till kund och föreningen får Ej sälja häften/applikationskoder
billigare under hela giltighetsperioden! Viktigt att informera Era säljare om detta så inte eventuellt priskrig och konkurrens uppstår.
Om föreningen vill avsluta sin försäljning återlämnas häften/applikationskoder med full returrätt, alltså inget risktagande.
Dock ej redovisade häften/applikationskoder.
Ej sålda häften/applikationskoder returneras till TT Konsulttjänst AB, Söderbyvägen 2 C, 195 60 Arlandastad.
Returnera endast med postens företagspaket eller brev och glöm ej att skriva avsändare. Eventuella returer står föreningen
själva för. Spara även kvitton på insättningar och kolli id nr vid returer
Levererade häften/applikationskoder är TT Konsulttjänst ABs egendom tills dess redovisning enligt säljavtal
gjorts redovisningsdatum. Ej redovisade häften/applikationskoder faktureras med 260kr (RC – Singel/RCHäftet)
respektive 450kr (RC-Familj) inkl moms.
Häften/applikationskoder som ej returneras senast 14 dagar efter sista redovisningsdatum anses som köpta av
föreningen för 260 kr/st (RC-Singel/RC-Häftet) respektive 450 kr/st (RC-Familj) och kommer att faktureras
därefter.
Vederbörande person som mottager dessa är personligt ansvarig för varje häfte/applikationkod. Ovanstående
villkor godkännes.

Förening/skolklass: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Gatuadress, Postnummer och Stad: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Telefonnummer:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Epost:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Mottagare 10 siffrigt Personnummer:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

TT Konsulttjänst AB, Söderbyvägen 2C, 195 60 Arlandastad
Tel: 08-592 504 14, Email: info@restaurangchansen.se, Web: www.restaurangchansen.se

Kontrollschema för utdelning
Projektledare:.......................................................................................................................
Förening/Lag:.......................................................................................................................
Namn:.....................................................................................................................................
Antal RC-Appar/Familjeappar/häften:............................................................................

Utdelat
Namn

Datum

RC-App

Familj

Redovisat
Häfte

Pengar redovisat

RC-App

Familj

Häfte

Datum

Beställningslista
Förening/skola:.......................................................................................................................................... Säljare:................................................................................................ Telefon:.................................................................................
Betala när du får din beställning. Pris: RC-Appen 260 kr st, RC-häftet 260 kr st Familjeappen 450 kr st.

Namn

Adress

Telefon

RC-App

Familj

TT Konsulttjänst AB, Söderbyvägen 2C, 195 60 Arlandastad
Tel: 08-592 504 14, Email: info@restaurangchansen.se, Web: www.restaurangchansen.se

Häfte

Betalt

