
Bli återförsäljare
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.

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.

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

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.

Rikstäckande
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.

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

RC-Appen

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.



Deltagare Restaurangchansen 
Umeå 2022/23



BARNMÅL
På ordinarie pris från menyn
Hamburgare med isbergssallad, Big Boy originaldressing, sesambröd, pommes & dryck.
Plus en överraskning! Kan bytas ut mot cheeseburgare (+ 3:-) eller 4 -pack Nuggets.
Gäller måndag-söndag alla öppettider. Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

BIG ONION MÅL
På ordinarie pris från menyn
Lök, Lök, Lök, Lök. Du läste rätt, fyra varianter på lök ryms i denna burgare. skivad, stekt,
picklad & friterad. Slutligen toppad med cheddarost & vår egen chipotle dressing.
Serveras med pommes & dryck. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider. Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

ORIGINALMÅL
På ordinarie pris från menyn
En hamburgare med cheddarost, isbergssallad, lök & vår goda Big Boy original dressing i 
sesambröd. Serveras med pommes & dryck. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider. Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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BIG MEAL BACON BURGER 150 GR
På ordinarie pris från menyn
150 gr hamburgare med stekt bacon, dubbel cheese, sallad, mozarella, extra dressing, strips 
& valfri dryck 33 cl. Gäller måndag-fredag kl. 10.30-24.00, lördag-söndag kl. 11.00-24.00. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

DAGENS BUFFÉ
På ordinarie pris från menyn
Dagens husman, pizza, sallad, dessert, måltidsdryck & kaffe. 
Gäller måndag-fredag kl. 10.30-14.00. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

KYCKLINGPASTA
På ordinarie pris från menyn
Kycklingpasta med wokgrönsaker & currysås. 
Gäller måndag-fredag kl. 10.30-24.00, lördag-söndag kl. 11.00-24.00. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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MIXED MOZZARELLA KEBABRULLE
På ordinarie pris från menyn
Kebabkött, kyckling, tomatsås, mozzarellaost, goudaost, lök, gurka, soltorkade tomater,
pepperoni, isbergssallad, kebabsås & vitlökssås. Gäller måndag-fredag kl. 10.30-24 .00,
lördag-söndag kl. 11.00-24 .00. Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

OXFILÉPIZZA NR 18
På ordinarie pris från menyn
Pizza med oxfilé, tomatsås, goudaost, mozzarellaost, lök, pepperoni, tomat &
bearnaisesås. Gäller måndag-fredag kl. 10.30-24 .00, lördag-söndag kl. 11.00-24 .00.
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

STOR TALLRIK
På ordinarie pris från menyn
Välj mellan kebab, kyckling eller falafel med tomatsås, lök, tomat, pepperoni, sallad,
strips & dressing. Gäller måndag-fredag kl. 10.30-24 .00, lördag-söndag kl. 11.00-24 .00.
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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VALFRI JÄTTEPIZZA
På ordinarie pris från menyn
Välj valfri jättepizza från menyn. 
Gäller måndag-fredag kl. 10.30-24.00, lördag-söndag kl. 11.00-24.00. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

VALFRI SALLAD
På ordinarie pris från menyn
Välj valfri sallad från menyn. 
Gäller måndag-fredag kl. 10.30-24.00, lördag-söndag kl. 11.00-24.00. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

VALFRI VEGETARISK MELLANPIZZA
På ordinarie pris från menyn
Välj valfri vegetarisk mellanpizza från menyn. Betala efter värdet, vi bjuder på den billigaste. 
Gäller måndag-fredag kl. 10.30-24.00, lördag-söndag kl. 11.00-24.00.
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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GOBIT & 33 CL DRYCK
På ordinarie pris från menyn
Gobit & 33 cl dryck. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider och endast i samband med spel. Åldersgräns 18 år! 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller ej för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

GOBIT MED VARM DRYCK
På ordinarie pris från menyn
Valfri gobit. Serveras med varm dryck. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider och endast i samband med spel. Åldersgräns 18 år! 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller ej för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

KOKT/GRILLAD KORV
På ordinarie pris från menyn
Kokt/Grillad korv med bröd. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider och endast i samband med spel. Åldersgräns 18 år! 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller ej för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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KOKT/GRILLAD KORV
På ordinarie pris från menyn
Kokt/Grillad korv med bröd. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider och endast i samband med spel. Åldersgräns 18 år! 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller ej för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

GOBIT & 33 CL DRYCK
På ordinarie pris från menyn
Gobit & 33 cl dryck. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider och endast i samband med spel. Åldersgräns 18 år! 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller ej för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

GOBIT MED VARM DRYCK
På ordinarie pris från menyn
Valfri gobit. Serveras med varm dryck. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider och endast i samband med spel. Åldersgräns 18 år! 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller ej för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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CHICKEN ROYALE MENY
På ordinarie pris från menyn
En extra lång burgare med saftig panerad kycklingfilé, färsk sallad, majonnäs, bröd,
strips & mellandryck. Gäller måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

CHICKEN ROYALE MENY
På ordinarie pris från menyn
En extra lång burgare med saftig panerad kycklingfilé, färsk sallad, majonnäs, bröd,
strips & mellandryck. Gäller måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

CHICKEN ROYALE MENY
På ordinarie pris från menyn
En extra lång burgare med saftig panerad kycklingfilé, färsk sallad, majonnäs, bröd,
strips & mellandryck. Gäller måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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WHOPPER MENY
På ordinarie pris från menyn
113 gram grillat nötkött med bröd, färska grönsaker, strips & mellandryck. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

WHOPPER MENY
På ordinarie pris från menyn
113 gram grillat nötkött med bröd, färska grönsaker, strips & mellandryck. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

WHOPPER MENY
På ordinarie pris från menyn
113 gram grillat nötkött med bröd, färska grönsaker, strips & mellandryck.
Gäller måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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WHOPPER CHEESE (EJ MENY)
På ordinarie pris från menyn
113 gram grillat nötkött med bröd, färska grönsaker & ost. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

WHOPPER CHEESE (EJ MENY)
På ordinarie pris från menyn
113 gram grillat nötkött med bröd, färska grönsaker & ost. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

WHOPPER CHEESE (EJ MENY)
På ordinarie pris från menyn
113 gram grillat nötkött med bröd, färska grönsaker & ost. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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BUSSTOP BURGER
På ordinarie pris från menyn
Burgare med ost & bacon. (Ej dryck). 
Gäller måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller ej för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

BUSSTOP BURGER
På ordinarie pris från menyn
Burgare med ost & bacon. (Ej dryck). 
Gäller måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller ej för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

BUSSTOP BURGER
På ordinarie pris från menyn
Burgare med ost & bacon. (Ej dryck). 
Gäller måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller ej för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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LÖVBITSTALLRIK
På ordinarie pris från menyn
Lövbit med krydd-/örtsmör & bearnaisesås. (Ej dryck). 
Gäller måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller ej för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

LÖVBITSTALLRIK
På ordinarie pris från menyn
Lövbit med krydd-/örtsmör & bearnaisesås. (Ej dryck). 
Gäller måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller ej för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

LÖVBITSTALLRIK
På ordinarie pris från menyn
Lövbit med krydd-/örtsmör & bearnaisesås. (Ej dryck). 
Gäller måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller ej för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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VALFRITT BAKVERK MED KAFFE
På ordinarie pris från menyn
Välj valfritt bakverk med bryggkaffe eller the. Betala efter värdet, vi bjuder på den billigaste. 
Gäller måndag-söndag kl. 10.00-18.00. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

VALFRITT BAKVERK MED KAFFE
På ordinarie pris från menyn
Välj valfritt bakverk med bryggkaffe eller the. Betala efter värdet, vi bjuder på den billigaste. 
Gäller måndag-söndag kl. 10.00-18.00. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

VALFRITT BAKVERK MED KAFFE
På ordinarie pris från menyn
Välj valfritt bakverk med bryggkaffe eller the. Betala efter värdet, vi bjuder på den billigaste. 
Gäller måndag-söndag kl. 10.00-18.00. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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KEBABTALLRIK
På ordinarie pris från menyn
Kebabkött med sallad, tomat, lök, pepperoni, kebabsås & strips. 
Gäller måndag-torsdag kl. 14.00-20.00, fredag kl. 14.00-21.00, lördag kl. 11.00-21.00, 
söndag kl. 11.00-20.00. Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

KEBABTALLRIK
På ordinarie pris från menyn
Kebabkött med sallad, tomat, lök, pepperoni, kebabsås & strips. 
Gäller måndag-torsdag kl. 14.00-20.00, fredag kl. 14.00-21.00, lördag kl. 11.00-21.00, 
söndag kl. 11.00-20.00. Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

KEBABTALLRIK
På ordinarie pris från menyn
Kebabkött med sallad, tomat, lök, pepperoni, kebabsås & strips. 
Gäller måndag-torsdag kl. 14.00-20.00, fredag kl. 14.00-21.00, lördag kl. 11.00-21.00, 
söndag kl. 11.00-20.00. Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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KEBABTALLRIK
På ordinarie pris från menyn
Kebabkött med sallad, tomat, lök, pepperoni, kebabsås & strips. 
Gäller måndag-torsdag kl. 14.00-20.00, fredag kl. 14.00-21.00, lördag kl. 11.00-21.00, 
söndag kl. 11.00-20.00. Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

KEBABTALLRIK
På ordinarie pris från menyn
Kebabkött med sallad, tomat, lök, pepperoni, kebabsås & strips. 
Gäller måndag-torsdag kl. 14.00-20.00, fredag kl. 14.00-21.00, lördag kl. 11.00-21.00, 
söndag kl. 11.00-20.00. Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

KEBABTALLRIK
På ordinarie pris från menyn
Kebabkött med sallad, tomat, lök, pepperoni, kebabsås & strips. 
Gäller måndag-torsdag kl. 14.00-20.00, fredag kl. 14.00-21.00, lördag kl. 11.00-21.00, 
söndag kl. 11.00-20.00. Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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BAGUETTESANDWICH
På ordinarie pris från menyn
Baguettesandwich med valfri fyllning. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider.
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

FRALLA MED KAFFE
På ordinarie pris från menyn
Fralla. Serveras med kaffe. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

FRALLA MED KAFFE
På ordinarie pris från menyn
Fralla. Serveras med kaffe. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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REAL HOTDOG
På ordinarie pris från menyn
Välj valfri real hotdog. Betala efter värdet, vi bjuder på den billigaste. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

REAL HOTDOG
På ordinarie pris från menyn
Välj valfri real hotdog. Betala efter värdet, vi bjuder på den billigaste. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

VALFRI HAMBURGER
På ordinarie pris från menyn
Välj valfri hamburger. Betala efter värdet, vi bjuder på den billigaste. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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DAGENS LUNCH
På ordinarie pris från menyn
Välj mellan flera olika alternativ. Serveras med smör, bröd, sallad, stilla/kolsyrat vatten & kaffe. 
Gäller måndag-fredag kl. 10.30-13.30. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden eller Eurestkort. 

DAGENS SOPPA
På ordinarie pris från menyn
Dagens soppa. Serveras med smör, bröd, sallad, stilla/kolsyrat vatten & kaffe. 
Gäller måndag-fredag kl. 10.30-13.30. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden eller Eurestkort. 

VALFRI GRILLMENY
På ordinarie pris från menyn
Välj mellan flera olika alternativ. Serveras med valfri läsk 33 cl & kaffe. 
Gäller måndag-fredag kl. 11.00-13.00. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden eller Eurestkort. 

41

BACON KYCKLINGBURGARE (EJ MENY)
På ordinarie pris från menyn
Kycklingburgare med krämig hamburgerost, bacon, tomat, krispig isbergssallad &
Frasses Sour Cream & Oniondressing. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider hos Frasses Ersboda. Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

CRISPIE VEGGIEBURGARE (EJ MENY)
På ordinarie pris från menyn
En vegansk burgare med majonäs, ketchup, sallad & morötter i hemmagjord pickling.
Burgaren består av squash, aubergine, paprika & tomat med ett krispigt nacho täcke.
Gäller måndag-söndag alla öppettider hos Frasses Ersboda. Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

LÖKRINGAR 6 ST
På ordinarie pris från menyn
Lökringar 6 st. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider hos Frasses Ersboda. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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MILKSHAKE
På ordinarie pris från menyn
Välj milkshake i valfri storlek & smak. (Gäller ej Royal Milkshake!) 
Gäller måndag-söndag alla öppettider hos Frasses Ersboda. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

PARRAMÅL
På ordinarie pris från menyn
Dubbel 50 g parisare med sallad, Frasses originaldressing, tomatskiva, sallad & hamburgerost. 
Serveras med valfri dryck 0,4 l & mellan strips. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider hos Frasses Ersboda. Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

SOUR CREAM & BACONMENY MELLAN
På ordinarie pris från menyn
Hamburgare med rostat sesambröd, bacon, varm cheddarost, tomat, krispig isbergssallad &
Frasses Sour Cream & Oniondressing. Serveras med valfri dryck 0,4 l & mellan strips. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider hos Frasses Ersboda. Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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3 SMÅ KYCKLINGRÄTTER
På ordinarie pris från menyn
Friterad kyckling, tandoori, & kyckling tikka. Serveras med sötsur sås & ris. 
Gäller måndag-torsdag kl. 16.00-21.00, fredag kl. 16.00-22.00, lördag kl. 12.00-22.00, 
söndag kl. 15.00-20.00. Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

3 SMÅ KYCKLINGRÄTTER
På ordinarie pris från menyn
Friterad kyckling, tandoori, & kyckling tikka. Serveras med sötsur sås & ris. 
Gäller måndag-torsdag kl. 16.00-21.00, fredag kl. 16.00-22.00, lördag kl. 12.00-22.00, 
söndag kl. 15.00-20.00. Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

3 SMÅ KYCKLINGRÄTTER
På ordinarie pris från menyn
Friterad kyckling, tandoori, & kyckling tikka. Serveras med sötsur sås & ris. 
Gäller måndag-torsdag kl. 16.00-21.00, fredag kl. 16.00-22.00, lördag kl. 12.00-22.00, 
söndag kl. 15.00-20.00. Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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3 RÄTTERS MENY
På ordinarie pris från menyn
Förrätt: Plocktallrik friterad. Varmrätt: Gandhi grillad mixtallrik. Valfri efterrätt. 
Gäller måndag-torsdag kl. 16.00-21.00, fredag kl. 16.00-22.00, lördag kl. 12.00-22.00, 
söndag kl. 15.00-20.00. Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

3 RÄTTERS MENY
På ordinarie pris från menyn
Förrätt: Plocktallrik friterad. Varmrätt: Gandhi grillad mixtallrik. Valfri efterrätt. 
Gäller måndag-torsdag kl. 16.00-21.00, fredag kl. 16.00-22.00, lördag kl. 12.00-22.00, 
söndag kl. 15.00-20.00. Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

CURRY MED GOST GRYTA
På ordinarie pris från menyn
Välj mellan kyckling eller biff. Serveras i gryta med blandade grönsaker tillagad med
sambal, koriander & currysås. 
Gäller måndag-torsdag kl. 16.00-21.00, fredag kl. 16.00-22.00, lördag kl. 12.00-22.00, 
söndag kl. 15.00-20.00. Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 49

CURRY MED GOST GRYTA
På ordinarie pris från menyn
Välj mellan kyckling eller biff. Serveras i gryta med blandade grönsaker tillagad med
sambal, koriander & currysås. Gäller måndag-torsdag kl. 16.00-21.00, fredag kl. 16.00-22.00, 
lördag kl. 12.00-22.00, söndag kl. 15.00-20.00. Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

VEGETARISK MIXED THALI
På ordinarie pris från menyn
4 st olika rätter-Paneer (Ost) butter masala med grönsaker, vegetarisk bulle, chandal,
daalpari med saffranris & nan bröd. Gäller måndag-torsdag kl. 16.00-21.00, fredag kl.
16.00-22.00, lördag kl. 12.00-22.00, söndag kl. 15.00-20.00. Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

VEGETARISK MIXED THALI
På ordinarie pris från menyn
4 st olika rätter-Paneer (Ost) butter masala med grönsaker, vegetarisk bulle, chandal,
daalpari med saffranris & nan bröd. Gäller måndag-torsdag kl. 16.00-21.00, fredag kl.
16.00-22.00, lördag kl. 12.00-22.00, söndag kl. 15.00-20.00. Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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NR. 101 POKE BOWL COMBO
På ordinarie pris från menyn
Take Away! Nr. 101 Poke Bowl Combo (med lax & tonfisk). 
Gäller måndag-söndag kl. 11.30-20.00. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller endast för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

NR. 101 POKE BOWL COMBO
På ordinarie pris från menyn
Take Away! Nr. 101 Poke Bowl Combo (med lax & tonfisk). 
Gäller måndag-söndag kl. 11.30-20.00. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller endast för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

NR. 101 POKE BOWL COMBO
På ordinarie pris från menyn
Take Away! Nr. 101 Poke Bowl Combo (med lax & tonfisk). 
Gäller måndag-söndag kl. 11.30-20.00. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller endast för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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NR. 103 BIBIMBAP & YAKITORI SPECIAL
På ordinarie pris från menyn
Take Away: Nr. 103 Bibimbap & Yakitori Special. 
Gäller måndag-söndag kl. 11.30-20.00.
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller endast för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

NR. 103 BIBIMBAP & YAKITORI SPECIAL
På ordinarie pris från menyn
Take Away: Nr. 103 Bibimbap & Yakitori Special. 
Gäller måndag-söndag kl. 11.30-20.00.
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller endast för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

NR. 103 BIBIMBAP & YAKITORI SPECIAL
På ordinarie pris från menyn
Take Away: Nr. 103 Bibimbap & Yakitori Special. 
Gäller måndag-söndag kl. 11.30-20.00.
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller endast för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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NR. 57 POKE BOWL & SASHIMISALLAD
På ordinarie pris från menyn
Take Away! Nr. 57 Lax, avokado, rödlök, mango, lime, chilimajo, wasabi, inlagd ginger,
sojasås, kimchi, sesamfrön & sashimisallad. 
Gäller måndag-söndag kl. 11.30-20.00. Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller endast för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

NR. 57 POKE BOWL & SASHIMISALLAD
På ordinarie pris från menyn
Take Away! Nr. 57 Lax, avokado, rödlök, mango, lime, chilimajo, wasabi, inlagd ginger,
sojasås, kimchi, sesamfrön & sashimisallad. 
Gäller måndag-söndag kl. 11.30-20.00. Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller endast för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

NR. 57 POKE BOWL & SASHIMISALLAD
På ordinarie pris från menyn
Take Away! Nr. 57 Lax, avokado, rödlök, mango, lime, chilimajo, wasabi, inlagd ginger,
sojasås, kimchi, sesamfrön & sashimisallad. 
Gäller måndag-söndag kl. 11.30-20.00. Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller endast för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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TAKE AWAY VALFRI PIZZA NR 1-12
På ordinarie pris från menyn
Välj valfri pizza nr 1-12 från vår hämtmeny. Betala efter värdet, vi bjuder på den billigaste. 
Gäller måndag-torsdag kl. 14.00-20.00, fredag-lördag kl. 19.00-23.00.
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller endast för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

TAKE AWAY VALFRI PIZZA NR 1-12
På ordinarie pris från menyn
Välj valfri pizza nr 1-12 från vår hämtmeny. Betala efter värdet, vi bjuder på den billigaste. 
Gäller måndag-torsdag kl. 14.00-20.00, fredag-lördag kl. 19.00-23.00.
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller endast för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

TAKE AWAY VALFRI PIZZA NR 1-12
På ordinarie pris från menyn
Välj valfri pizza nr 1-12 från vår hämtmeny. Betala efter värdet, vi bjuder på den billigaste. 
Gäller måndag-torsdag kl. 14.00-20.00, fredag-lördag kl. 19.00-23.00.
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller endast för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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KANELBULLE MED KAFFE
På ordinarie pris från menyn
Kanelbulle med bryggkaffe eller the. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

VALFRI CROISSANT MED KAFFE
På ordinarie pris från menyn
Välj valfri croissant med bryggkaffe eller the. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider.
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

WIENERBRÖD MED KAFFE
På ordinarie pris från menyn
Wienerbröd med bryggkaffe eller the. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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VALFRI TALLRIK 3 SMÅ RÄTTER
På ordinarie pris från menyn
Välj valfri tallrik med 3 små rätter (vegansk/vegetarisk eller mixed kött) från middagsmenyn. 
Gäller tisdag-söndag kl. 16.30-20.30 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

VALFRI TALLRIK 8 SMÅ RÄTTER
På ordinarie pris från menyn
Välj valfri tallrik med 8 små rätter (vegansk/vegetarisk eller mixed kött) från middagsmenyn.
(Dryck ingår ej!) Gäller tisdag-söndag kl. 16.30-20.30.
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

VALFRI TALLRIK FRÅN LUNCHMENYN
På ordinarie pris från menyn
Välj valfri tallrik med 3 små rätter (vegansk/vegetarisk eller mixed kött) från lunchmenyn. 
Gäller tisdag-fredag kl. 11.00-14.00. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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OXFILÉ A´ LA MATADOR MED POMMES
På ordinarie pris från menyn
Oxfilé med sallad, bearnaisesås & pommes. 
Gäller måndag-torsdag kl. 10.30-20.00.
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

OXFILÉ A´ LA MATADOR MED POMMES
På ordinarie pris från menyn
Oxfilé med sallad, bearnaisesås & pommes. 
Gäller måndag-torsdag kl. 10.30-20.00.
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

OXFILÉ A´ LA MATADOR MED POMMES
På ordinarie pris från menyn
Oxfilé med sallad, bearnaisesås & pommes. 
Gäller måndag-torsdag kl. 10.30-20.00.
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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PIZZA MATADOR SPECIAL NR 2
På ordinarie pris från menyn
Pizza med oxfilé, färska tomater, purjolök, kantareller & bearnaisesås. 
Gäller måndag-torsdag kl. 10.30-20.00. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

PIZZA MATADOR SPECIAL NR 2
På ordinarie pris från menyn
Pizza med oxfilé, färska tomater, purjolök, kantareller & bearnaisesås. 
Gäller måndag-torsdag kl. 10.30-20.00. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

PIZZA MATADOR SPECIAL NR 2
På ordinarie pris från menyn
Pizza med oxfilé, färska tomater, purjolök, kantareller & bearnaisesås. 
Gäller måndag-torsdag kl. 10.30-20.00. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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PIZZA MATADOR SPECIAL NR 2
På ordinarie pris från menyn
Pizza med oxfilé, färska tomater, purjolök, kantareller & bearnaisesås. 
Gäller måndag-torsdag kl. 10.30-20.00. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

PIZZA VEGE SPENAT NR 4
På ordinarie pris från menyn
Pizza med färsk spenat, kantareller, purjolök, mozzarellaost, färska tomater & pesto.
Gäller måndag-torsdag kl. 10.30-20.00. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

PIZZA VEGE SPENAT NR 4
På ordinarie pris från menyn
Pizza med färsk spenat, kantareller, purjolök, mozzarellaost, färska tomater & pesto.
Gäller måndag-torsdag kl. 10.30-20.00. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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MCFLURRY
På ordinarie pris från menyn
Välj valfri McFlurry. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider. Endast 1 kupong per person/sällskap & köptillfälle! 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

VALFRI FRUKOSTMENY
På ordinarie pris från menyn
Välj valfri frukostmeny. 
Gäller måndag-söndag då frukost serveras. Endast 1 kupong per person/sällskap & köptillfälle! 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

VALFRI VÄRDEMENY
På ordinarie pris från menyn
Välj valfri värdemeny. Betala efter värdet, vi bjuder på den billigaste. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider. Endast 1 kupong per person/sällskap & köptillfälle! 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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VALFRI VÄRDEMENY
På ordinarie pris från menyn
Välj valfri värdemeny. Betala efter värdet, vi bjuder på den billigaste. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider. Endast 1 kupong per person/sällskap & köptillfälle! 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

MCFLURRY
På ordinarie pris från menyn
Välj valfri McFlurry. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider. Endast 1 kupong per person/sällskap & köptillfälle! 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

VALFRI FRUKOSTMENY
På ordinarie pris från menyn
Välj valfri frukostmeny. 
Gäller måndag-söndag då frukost serveras. Endast 1 kupong per person/sällskap & köptillfälle! 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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VALFRITT FIKABRÖD MED KAFFE/TE
På ordinarie pris från menyn
Valfritt fikabröd. Serveras med kaffe, te eller festis. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

VALFRITT FIKABRÖD MED KAFFE/TE
På ordinarie pris från menyn
Valfritt fikabröd. Serveras med kaffe, te eller festis. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

VALFRI BURGARE FRÅN MENYN
På ordinarie pris från menyn
Valfri burgare från menyn med bröd, strips, ost, sallad & dressing. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

75

NR 66. 14 BITAR SUSHI
På ordinarie pris från menyn
14 bitar sushi. 6 st sushirullar, 4 st lax, 2 st räkor & 2 st avokado. 
Gäller måndag-fredag kl. 11.00-20.00, lördag kl. 12.00-20.00, söndag kl. 14.00-20.00. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller endast för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

NR 66. 14 BITAR SUSHI
På ordinarie pris från menyn
14 bitar sushi. 6 st sushirullar, 4 st lax, 2 st räkor & 2 st avokado. 
Gäller måndag-fredag kl. 11.00-20.00, lördag kl. 12.00-20.00, söndag kl. 14.00-20.00. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller endast för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

NR 66. 14 BITAR SUSHI
På ordinarie pris från menyn
14 bitar sushi. 6 st sushirullar, 4 st lax, 2 st räkor & 2 st avokado. 
Gäller måndag-fredag kl. 11.00-20.00, lördag kl. 12.00-20.00, söndag kl. 14.00-20.00. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller endast för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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NR 66. 14 BITAR SUSHI
På ordinarie pris från menyn
14 bitar sushi. 6 st sushirullar, 4 st lax, 2 st räkor & 2 st avokado. 
Gäller måndag-fredag kl. 11.00-20.00, lördag kl. 12.00-20.00, söndag kl. 14.00-20.00. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller endast för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

NR 66. 14 BITAR SUSHI
På ordinarie pris från menyn
14 bitar sushi. 6 st sushirullar, 4 st lax, 2 st räkor & 2 st avokado. 
Gäller måndag-fredag kl. 11.00-20.00, lördag kl. 12.00-20.00, söndag kl. 14.00-20.00. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller endast för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

NR 66. 14 BITAR SUSHI
På ordinarie pris från menyn
14 bitar sushi. 6 st sushirullar, 4 st lax, 2 st räkor & 2 st avokado. 
Gäller måndag-fredag kl. 11.00-20.00, lördag kl. 12.00-20.00, söndag kl. 14.00-20.00. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller endast för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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NR 77. 11 BITAR SUSHI
På ordinarie pris från menyn
11 bitar sushi. 5 st New York rullar, 4 st lax, 2 st avokado. 
Gäller måndag-fredag kl. 11.00-20.00, lördag kl. 12.00-20.00, söndag kl. 14.00-20.00. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller endast för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

NR 77. 11 BITAR SUSHI
På ordinarie pris från menyn
11 bitar sushi. 5 st New York rullar, 4 st lax, 2 st avokado. 
Gäller måndag-fredag kl. 11.00-20.00, lördag kl. 12.00-20.00, söndag kl. 14.00-20.00. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller endast för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

NR 77. 11 BITAR SUSHI
På ordinarie pris från menyn
11 bitar sushi. 5 st New York rullar, 4 st lax, 2 st avokado. 
Gäller måndag-fredag kl. 11.00-20.00, lördag kl. 12.00-20.00, söndag kl. 14.00-20.00. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller endast för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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BULLE & KAFFE
På ordinarie pris från menyn
Bulle & kaffe. Serveras med kaffe eller te, påtår ingår.
Gäller måndag-fredag kl. 07.00-15.00, lördag kl. 09.00-15.00, söndag kl. 10.00-15.00. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

FRALLA MED KAFFE
På ordinarie pris från menyn
Fralla med kaffe, påtår ingår. 
Gäller måndag-fredag kl. 07.00-15.00, lördag kl. 09.00-15.00, söndag kl. 10.00-15.00. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

VALFRI BAKELSE & KAFFE
På ordinarie pris från menyn
Valfri bakelse. Serveras med kaffe eller te, påtår ingår. 
Gäller måndag-fredag kl. 07.00-15.00, lördag kl. 09.00-15.00, söndag kl. 10.00-15.00. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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DAGENS DUBBEL
På ordinarie pris från menyn
Dagens dubbel: 2 st grillkorvar med strips. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider. Ring gärna för beställning! 090-12 28 72. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

DAGENS DUBBEL
På ordinarie pris från menyn
Dagens dubbel: 2 st grillkorvar med strips. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider. Ring gärna för beställning! 090-12 28 72. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

LÅNGEN
På ordinarie pris från menyn
Lången: 1 st grillkorv med bröd. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider. Ring gärna för beställning! 090-12 28 72. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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KRYDDAD KORV I BAGUETTE
På ordinarie pris från menyn
Välj mellan flera olika korvar. Serveras med valfri petdryck 0,5 l. Pant tillkommer! 
Gäller måndag-fredag kl. 05.30-19.00, lördag kl. 08.00-17.00, söndag kl. 09.00-17.00.
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

KRYDDAD KORV I BAGUETTE
På ordinarie pris från menyn
Välj mellan flera olika korvar. Serveras med valfri petdryck 0,5 l. Pant tillkommer! 
Gäller måndag-fredag kl. 05.30-19.00, lördag kl. 08.00-17.00, söndag kl. 09.00-17.00.
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

HYRA VALFRI SLÄPVAGN
På ordinarie pris
Halva priset på hyra av valfri släpvagn på ordinarie pris. 
50% dras direkt av vid köpet.(Högst 2 dygn & ej envägshyra!)
Gäller måndag-fredag kl. 05.30-19.00, lördag kl. 08.00-17.00, söndag kl. 09.00-17.00. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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LIBANESISK PIZZA VEGAN
På ordinarie pris från menyn
Take Away! Libanesisk pizza manousheh med zaatar (timjan), sesamfrön, olivolja,
tomater, ruccola & gröna oliver. (Vegan) Gäller måndag-fredag kl. 11.00-19.30, 
lördag kl. 12.00-19.30. Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller endast för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

LIBANESISK PIZZA VEGAN
På ordinarie pris från menyn
Take Away! Libanesisk pizza manousheh med zaatar (timjan), sesamfrön, olivolja,
tomater, ruccola & gröna oliver. (Vegan) Gäller måndag-fredag kl. 11.00-19.30, 
lördag kl. 12.00-19.30. Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller endast för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

LIBANESISK PIZZA VEGAN
På ordinarie pris från menyn
Take Away! Libanesisk pizza manousheh med zaatar (timjan), sesamfrön, olivolja,
tomater, ruccola & gröna oliver. (Vegan) Gäller måndag-fredag kl. 11.00-19.30, 
lördag kl. 12.00-19.30. Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller endast för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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PIZZA HALLOUMI
På ordinarie pris från menyn
Take Away! Inbakad pizza med halloumi, goudaost, olivolja & pizzasallad. 
Gäller måndag-fredag kl. 11.00-19.30, lördag kl. 12.00-19.30. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller endast för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

PIZZA HALLOUMI
På ordinarie pris från menyn
Take Away! Inbakad pizza med halloumi, goudaost, olivolja & pizzasallad. 
Gäller måndag-fredag kl. 11.00-19.30, lördag kl. 12.00-19.30. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller endast för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

PIZZA HALLOUMI
På ordinarie pris från menyn
Take Away! Inbakad pizza med halloumi, goudaost, olivolja & pizzasallad. 
Gäller måndag-fredag kl. 11.00-19.30, lördag kl. 12.00-19.30. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller endast för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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DAGENS SOPPA
På ordinarie pris från menyn
Dagens soppa. Serveras med bröd, sallad & kaffe. 
Gäller måndag-fredag kl. 11.00-15.00.
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

DAGENS SOPPA
På ordinarie pris från menyn
Dagens soppa. Serveras med bröd, sallad & kaffe. 
Gäller måndag-fredag kl. 11.00-15.00.
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

DAGENS SOPPA
På ordinarie pris från menyn
Dagens soppa. Serveras med bröd, sallad & kaffe. 
Gäller måndag-fredag kl. 11.00-15.00.
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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VALFRI SALLAD
På ordinarie pris från menyn
Välj valfri sallad från menyn. Betala efter värdet, vi bjuder på den billigaste. 
Gäller måndag-fredag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

VALFRI SALLAD
På ordinarie pris från menyn
Välj valfri sallad från menyn. Betala efter värdet, vi bjuder på den billigaste. 
Gäller måndag-fredag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

VALFRI SALLAD
På ordinarie pris från menyn
Välj valfri sallad från menyn. Betala efter värdet, vi bjuder på den billigaste. 
Gäller måndag-fredag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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VALFRITT FIKABRÖD MED KAFFE
På ordinarie pris från menyn
Välj valfritt fikabröd med bryggkaffe. Betala efter värdet, vi bjuder på den billigaste.
Gäller måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

VALFRITT FIKABRÖD MED KAFFE
På ordinarie pris från menyn
Välj valfritt fikabröd med bryggkaffe. Betala efter värdet, vi bjuder på den billigaste.
Gäller måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

VALFRITT FIKABRÖD MED KAFFE
På ordinarie pris från menyn
Välj valfritt fikabröd med bryggkaffe. Betala efter värdet, vi bjuder på den billigaste.
Gäller måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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SUB 15 CM KALKON
På ordinarie pris från menyn
15 cm Sub - Kalkon. (Ej Sub of the day!)
Gäller måndag-torsdag alla öppettider, fredag kl. 08.00-20.00. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

SUB 15 CM SPICY VEGAN
På ordinarie pris från menyn
15 cm Sub - Spicy Vegan. (Ej Sub of the day!)
Gäller måndag-torsdag alla öppettider, fredag kl. 08.00-20.00. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

SUB 15 CM TACO BEEF
På ordinarie pris från menyn
15 cm Sub - Taco Beef. (Ej Sub of the day!)
Gäller måndag-torsdag alla öppettider, fredag kl. 08.00-20.00. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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SUBWAY COOKIE MED KAFFE
På ordinarie pris från menyn
Subway cookie. Serveras med liten kaffe. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider.
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

SUBWAY COOKIE MED KAFFE
På ordinarie pris från menyn
Subway cookie. Serveras med liten kaffe. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider.
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

SUBWAY COOKIE MED KAFFE
På ordinarie pris från menyn
Subway cookie. Serveras med liten kaffe. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider.
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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SUSHI SMART BOX 12 BITAR
På ordinarie pris från menyn
Sushi Smart Box 12 st bitar. 2 st california rullar, 5 st lax & 5 st räkor. 
Gäller måndag-lördag kl. 15.00-20.00, söndag kl. 15.00-18.00. 
Kupongen lämnas vid betalning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

SUSHI SMART BOX 12 BITAR
På ordinarie pris från menyn
Sushi Smart Box 12 st bitar. 2 st california rullar, 5 st lax & 5 st räkor. 
Gäller måndag-lördag kl. 15.00-20.00, söndag kl. 15.00-18.00. 
Kupongen lämnas vid betalning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

SUSHI SMART BOX 12 BITAR
På ordinarie pris från menyn
Sushi Smart Box 12 st bitar. 2 st california rullar, 5 st lax & 5 st räkor. 
Gäller måndag-lördag kl. 15.00-20.00, söndag kl. 15.00-18.00. 
Kupongen lämnas vid betalning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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SUSHI SMART BOX 12 BITAR
På ordinarie pris från menyn
Sushi Smart Box 12 st bitar. 2 st california rullar, 5 st lax & 5 st räkor. 
Gäller måndag-lördag kl. 15.00-20.00, söndag kl. 15.00-18.00. 
Kupongen lämnas vid betalning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

SUSHI SMART BOX 12 BITAR
På ordinarie pris från menyn
Sushi Smart Box 12 st bitar. 2 st california rullar, 5 st lax & 5 st räkor. 
Gäller måndag-lördag kl. 15.00-20.00, söndag kl. 15.00-18.00. 
Kupongen lämnas vid betalning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

SUSHI SMART BOX 12 BITAR
På ordinarie pris från menyn
Sushi Smart Box 12 st bitar. 2 st california rullar, 5 st lax & 5 st räkor. 
Gäller måndag-lördag kl. 15.00-20.00, söndag kl. 15.00-18.00. 
Kupongen lämnas vid betalning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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KIDS PLATE
På ordinarie pris från menyn
Barnens egen fiestatallrik med enchilada, nachos & sallad. Dryck ingår. 
Gäller måndag-söndag kl. 16.00-20.00. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

NACHO DE LUXE
På ordinarie pris från menyn
Nacho de luxe. (Ej dryck). 
Gäller måndag-söndag kl. 16.00-20.00. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

NACHOTALLRIK
På ordinarie pris från menyn
Nachotallrik. (Ej dryck). 
Gäller måndag-söndag kl. 16.00-20.00. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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NACHOTALLRIK
På ordinarie pris från menyn
Nachotallrik. (Ej dryck). 
Gäller måndag-söndag kl. 16.00-20.00. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

KIDS PLATE
På ordinarie pris från menyn
Barnens egen fiestatallrik med enchilada, nachos & sallad. Dryck ingår. 
Gäller måndag-söndag kl. 16.00-20.00. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

NACHO DE LUXE
På ordinarie pris från menyn
Nacho de luxe. (Ej dryck). 
Gäller måndag-söndag kl. 16.00-20.00. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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2 SMÅ RÄTTER NR 175
På ordinarie pris från menyn
Take Away! Chicken tikka butter masala & grillad tandoori kyckling med ris. 
Gäller måndag-torsdag kl. 11.00-20.00, fredag kl. 11.00-23.00, lördag kl. 12.00-23.00, 
söndag kl. 12.00-21.00. Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller endast för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

2 SMÅ RÄTTER NR 175
På ordinarie pris från menyn
Take Away! Chicken tikka butter masala & grillad tandoori kyckling med ris.

Gäller måndag-torsdag kl. 11.00-20.00, fredag kl. 11.00-23.00, lördag kl. 12.00-23.00,
söndag kl. 12.00-21.00. Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller endast för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

2 SMÅ RÄTTER NR 176
På ordinarie pris från menyn
Take Away! D aal spenat med kryddad tomatsås & kyckling bhona med mellanstark
kryddblandning. Gäller måndag-torsdag kl. 11.00-20.00, fredag kl. 11.00-23.00, lördag
kl. 12.00-23.00, söndag kl. 12.00-21.00. Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller endast för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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2 SMÅ RÄTTER NR 176
På ordinarie pris från menyn
Take Away! Daal spenat med kryddad tomatsås & kyckling bhona med mellanstark
kryddblandning. Gäller måndag-torsdag kl. 11.00-20.00, fredag kl. 11.00-23.00, 
lördag kl. 12.00-23.00, söndag kl. 12.00-21.00. Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller endast för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

2 SMÅ RÄTTER NR 25
På ordinarie pris från menyn
Förrätt: Kycklingsoppa. Varmrätt: Morug Sizlar. 
Gäller måndag-torsdag kl. 11.00-20.00, fredag kl. 11.00-23.00, lördag kl. 12.00-23.00, 
söndag kl. 12.00-21.00. Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

2 SMÅ RÄTTER NR 25
På ordinarie pris från menyn
Förrätt: Kycklingsoppa. Varmrätt: Morug Sizlar. 
Gäller måndag-torsdag kl. 11.00-20.00, fredag kl. 11.00-23.00, lördag kl. 12.00-23.00, 
söndag kl. 12.00-21.00. Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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2-RÄTTERS MENY
På ordinarie pris från menyn
Förrätt; Kycklingsoppa Nr 11. Varmrätt; Morung Sizlar Nr 25. 
Gäller måndag-torsdag kl. 11.00-20.00, fredag kl. 11.00-23.00, lördag kl. 12.00-23.00, 
söndag kl. 12.00-21.00. Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller ej för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

3-RÄTTERS MENY
På ordinarie pris från menyn
Förrätt; Kycklingsoppa Nr 11. Varmrätt; Morung Sizlar Nr 25. Efterrätt; Ras Gola Nr 14 0.
Gäller måndag-torsdag kl. 11.00-20.00, fredag kl. 11.00-23.00, lördag kl. 12.00-23.00,
söndag kl. 12.00-21.00. Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller ej för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

3-RÄTTERS MENY
På ordinarie pris från menyn
Förrätt; Kycklingsoppa Nr 11. Varmrätt; Morung Sizlar Nr 25. Efterrätt; Ras Gola Nr 14 0.
Gäller måndag-torsdag kl. 11.00-20.00, fredag kl. 11.00-23.00, lördag kl. 12.00-23.00,
söndag kl. 12.00-21.00. Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller ej för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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3-RÄTTERS MENY
På ordinarie pris från menyn
Förrätt; Kycklingsoppa Nr 11. Varmrätt; Morung Sizlar Nr 25.Efterrätt; Ras Gola Nr 14 0.
Gäller måndag-torsdag kl. 11.00-20.00, fredag kl. 11.00-23.00, lördag kl. 12.00-23.00,
söndag kl. 12.00-21.00. Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller ej för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

3-RÄTTERS MENY
På ordinarie pris från menyn
Förrätt; Kycklingsoppa Nr 11. Varmrätt; Morung Sizlar Nr 25. Efterrätt; Ras Gola Nr 14 0.
Gäller måndag-torsdag kl. 11.00-20.00, fredag kl. 11.00-23.00, lördag kl. 12.00-23.00,
söndag kl. 12.00-21.00. Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller ej för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

3-RÄTTERS MENY
På ordinarie pris från menyn
Förrätt; Kycklingsoppa Nr 11. Varmrätt; Morung Sizlar Nr 25. Efterrätt; Ras Gola Nr 14 0.
Gäller måndag-torsdag kl. 11.00-20.00, fredag kl. 11.00-23.00, lördag kl. 12.00-23.00,
söndag kl. 12.00-21.00. Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller ej för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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MIXED SPECIAL
På ordinarie pris från menyn
Meny nr 36. Marinerad grillad kycklingfilé, lamm, biff, kungsräkor, lök, paprika,
champinjoner i mellan stark tomatsås & ris. Gäller måndag-söndag kl. 12.00-20.00.
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller endast för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

MIXED SPECIAL
På ordinarie pris från menyn
Meny nr 36. Marinerad grillad kycklingfilé, lamm, biff, kungsräkor, lök, paprika,
champinjoner i mellanstark tomatsås & ris. Gäller måndag-söndag kl. 12.00-20.00.
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller endast för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

MIXED SPECIAL
På ordinarie pris från menyn
Meny nr 36. Marinerad grillad kycklingfilé, lamm, biff, kungsräkor, lök, paprika,
champinjoner i mellan stark tomatsås & ris. Gäller måndag-söndag kl. 12.00-20.00.
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller endast för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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PIZZA BUSSOLA
På ordinarie pris från menyn
Med skinka & räkor. 
Gäller måndag-söndag kl. 15.00-20.00. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller endast för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

PIZZA CAPRICCIOSA
På ordinarie pris från menyn
Pizza Capricciosa med skinka & champinjoner. 
Gäller måndag-söndag kl. 15.00-20.00.
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller endast för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

PIZZA HAWAII
På ordinarie pris från menyn
Pizza Hawaii med skinka & ananas. 
Gäller måndag-söndag kl. 15.00-20.00. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller endast för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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PIZZA VESUVIO
På ordinarie pris från menyn
Med skinka & ost. 
Gäller måndag-söndag kl. 12.00-20.00. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller endast för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

SWEET GARLIC CHICKEN
På ordinarie pris från menyn
Grillade vitlöksmarinerade kycklingfiléer i kokos & sweet chili, yoghurtsås & ris. 
Gäller måndag-söndag kl. 12.00-20.00. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller endast för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

SWEET GARLIC CHICKEN
På ordinarie pris från menyn
Grillade vitlöksmarinerade kycklingfiléer i kokos & sweet chili, yoghurtsås & ris. 
Gäller måndag-söndag kl. 12.00-20.00. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller endast för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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DESSERT I GLAS & KAFFE
På ordinarie pris från menyn
Dessert i glas. Serveras med kaffe. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider. Endast Tonka Bistro Cafe-MVG. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller ej för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

KVÄLLENS SALLAD
På ordinarie pris från menyn
Kvällens sallad från menyn. 
Gäller måndag-fredag från kl. 15.00. Endast Tonka Bistro Cafe-MVG. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

KVÄLLENS SOPPA
På ordinarie pris från menyn
Kvällens soppa. Serveras med 2 st valfria pintxos. 
Gäller måndag-fredag från kl. 15.00. Endast Tonka Bistro Cafe-MVG. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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KVÄLLENS SOPPA
På ordinarie pris från menyn
Kvällens soppa. Serveras med 2 st valfria pintxos. 
Gäller måndag-fredag från kl. 15.00. Endast Tonka Bistro Cafe-MVG. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

DESSERT I GLAS & KAFFE
På ordinarie pris från menyn
Dessert i glas. Serveras med kaffe. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider. Endast Tonka Bistro Cafe-MVG. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller ej för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

KVÄLLENS SALLAD
På ordinarie pris från menyn
Kvällens sallad från menyn. 
Gäller måndag-fredag från kl. 15.00. Endast Tonka Bistro Cafe-MVG. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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WASABI CALIFORNIA BOX NR 99
På ordinarie pris från menyn
Take Away! Wasabi California BOX 10 bitar. 
Gäller måndag-fredag kl. 10.30-20.00, lördag kl. 12.00-20.00, söndag kl. 12.00-19.00. 
Kupongen lämnas vid betalning. 
Gäller endast för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

WASABI CALIFORNIA BOX NR 99
På ordinarie pris från menyn
Take Away! Wasabi California BOX 10 bitar. 
Gäller måndag-fredag kl. 10.30-20.00, lördag kl. 12.00-20.00, söndag kl. 12.00-19.00
Kupongen lämnas vid betalning.
Gäller endast för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

WASABI CALIFORNIA BOX NR 99
På ordinarie pris från menyn
Take Away! Wasabi California BOX 10 bitar. 
Gäller måndag-fredag kl. 10.30-20.00, lördag kl. 12.00-20.00, söndag kl. 12.00-19.00. 
Kupongen lämnas vid betalning. 
Gäller endast för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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WASABI SPECIAL SUSHI BOX NR 55
På ordinarie pris från menyn
TAKE AWAY! 14 bitar sushi. 7 st special rullar, 3 st lax, 1 st räkor & 3 st avokado. 
Gäller måndag-fredag kl. 10.30-20.00, lördag kl. 12.00-20.00, söndag kl. 12.00-19.00.
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller endast för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

WASABI SPECIAL SUSHI BOX NR 55
På ordinarie pris från menyn
TAKE AWAY! 14 bitar sushi. 7 st special rullar, 3 st lax, 1 st räkor & 3 st avokado. 
Gäller måndag-fredag kl. 10.30-20.00, lördag kl. 12.00-20.00, söndag kl. 12.00-19.00.
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller endast för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

WASABI SPECIAL SUSHI BOX NR 55
På ordinarie pris från menyn
TAKE AWAY! 14 bitar sushi. 7 st special rullar, 3 st lax, 1 st räkor & 3 st avokado. 
Gäller måndag-fredag kl. 10.30-20.00, lördag kl. 12.00-20.00, söndag kl. 12.00-19.00.
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller endast för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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WASABI SUSHI BOX (NIGIRI) NR 88
På ordinarie pris från menyn
TAKE AWAY! 14 bitar sushi (Nigiri). 4 st lax, 3 st räkor, 2 st tofu & 5 st avokado. 
Gäller måndag-fredag kl. 10.30-20.00, lördag kl. 12.00-20.00, söndag kl. 12.00-19.00.
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller endast för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

WASABI SUSHI BOX (NIGIRI) NR 88
På ordinarie pris från menyn
TAKE AWAY! 14 bitar sushi (Nigiri). 4 st lax, 3 st räkor, 2 st tofu & 5 st avokado. 
Gäller måndag-fredag kl. 10.30-20.00, lördag kl. 12.00-20.00, söndag kl. 12.00-19.00.
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller endast för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

WASABI SUSHI BOX (NIGIRI) NR 88
På ordinarie pris från menyn
TAKE AWAY! 14 bitar sushi (Nigiri). 4 st lax, 3 st räkor, 2 st tofu & 5 st avokado. 
Gäller måndag-fredag kl. 10.30-20.00, lördag kl. 12.00-20.00, söndag kl. 12.00-19.00.
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller endast för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

133



WASABI VEGETARISK SUSHI BOX NR 56
På ordinarie pris från menyn
TAKE AWAY! 14 bitar sushi. 7 st special rullar, 3 st tofu, 1 st rättika & 3 st avokado. 
Gäller måndag-fredag kl. 10.30-20.00, lördag kl. 12.00-20.00, söndag kl. 12.00-19.00.
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller endast för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

WASABI VEGETARISK SUSHI BOX NR 56
På ordinarie pris från menyn
TAKE AWAY! 14 bitar sushi. 7 st special rullar, 3 st tofu, 1 st rättika & 3 st avokado. 
Gäller måndag-fredag kl. 10.30-20.00, lördag kl. 12.00-20.00, söndag kl. 12.00-19.00.
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller endast för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

WASABI VEGETARISK SUSHI BOX NR 56
På ordinarie pris från menyn
TAKE AWAY! 14 bitar sushi. 7 st special rullar, 3 st tofu, 1 st rättika & 3 st avokado. 
Gäller måndag-fredag kl. 10.30-20.00, lördag kl. 12.00-20.00, söndag kl. 12.00-19.00.
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller endast för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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MUFFINS MED ISTE
På ordinarie pris från menyn
Muffins med iste. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider hos Waynes Coffee på MVG Gallerian & Avion Shopping. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

MUFFINS MED TE/KAFFE
På ordinarie pris från menyn
Muffins med valfri stor te eller stor kaffe. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider hos Waynes Coffee på MVG Gallerian & Avion Shopping. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

SCONES MED TE/KAFFE
På ordinarie pris från menyn
Scones med cream cheese, marmelad & valfri stor te eller stor kaffe. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider hos Waynes Coffee på MVG Gallerian & Avion Shopping.
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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SCONES MED TE/KAFFE
På ordinarie pris från menyn
Scones med cream cheese, marmelad & valfri stor te eller stor kaffe. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider hos Waynes Coffee på MVG Gallerian & Avion Shopping.
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

MUFFINS MED ISTE
På ordinarie pris från menyn
Muffins med iste. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider hos Waynes Coffee på MVG Gallerian & Avion Shopping. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

MUFFINS MED TE/KAFFE
På ordinarie pris från menyn
Muffins med valfri stor te eller stor kaffe. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider hos Waynes Coffee på MVG Gallerian & Avion Shopping. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller även för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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KEBABRULLE SPECIAL
På ordinarie pris från menyn
Kebabkött med lök, tomat, pepperoni, isbergssallad, champinjoner, oliver, 3 st olika
dressingar & dryck 33 cl. Gäller måndag-fredag kl. 10.00-14.00. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller endast för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

KEBABRULLE SPECIAL
På ordinarie pris från menyn
Kebabkött med lök, tomat, pepperoni, isbergssallad, champinjoner, oliver, 3 st olika
dressingar & dryck 33 cl. Gäller måndag-fredag kl. 10.00-14.00. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller endast för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

KEBABRULLE SPECIAL
På ordinarie pris från menyn
Kebabkött med lök, tomat, pepperoni, isbergssallad, champinjoner, oliver, 3 st olika
dressingar & dryck 33 cl. Gäller måndag-fredag kl. 10.00-14.00. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller endast för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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KEBABRULLE SPECIAL
På ordinarie pris från menyn
Kebabkött med lök, tomat, pepperoni, isbergssallad, champinjoner, oliver, 3 st olika
dressingar & dryck 33 cl. Gäller måndag-fredag kl. 10.00-14.00. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller endast för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

KEBABRULLE SPECIAL
På ordinarie pris från menyn
Kebabkött med lök, tomat, pepperoni, isbergssallad, champinjoner, oliver, 3 st olika
dressingar & dryck 33 cl. Gäller måndag-fredag kl. 10.00-14.00. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller endast för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

KEBABRULLE SPECIAL
På ordinarie pris från menyn
Kebabkött med lök, tomat, pepperoni, isbergssallad, champinjoner, oliver, 3 st olika
dressingar & dryck 33 cl. Gäller måndag-fredag kl. 10.00-14.00. 
Kupongen lämnas vid beställning. 
Gäller endast för avhämtning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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PUTSMEDEL
På ordinarie pris
Gäller vid köp av putsmedel på ordinarie pris. 
25% dras direkt av vid köpet. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

VALFRI KLOCKA
På ordinarie pris
Gäller vid köp av en valfri klocka från hela sortimentet på ordinarie pris.
25% dras direkt av vid köpet. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider.
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

VALFRITT SILVERSMYCKE
På ordinarie pris
Gäller vid köp av ett valfritt silversmycke från hela sortimentet på ordinarie pris. 
25% dras direkt av vid köpet. (Gäller ej Schalins & specialbeställningar!)
Gäller måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

145

PÅ ETT HELT KÖP
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 receptbelagda läkemedel!) 
Gäller måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

VALFRI VARA
På ordinarie pris
Gäller vid köp av valfri vara från hela sortimentet på ordinarie pris. 
25% dras direkt av vid köpet. (Gäller ej receptbelagda läkemedel!) 
Gäller måndag-söndag alla öppettider.
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

VALFRI VARA
På ordinarie pris
Gäller vid köp av valfri vara från hela sortimentet på ordinarie pris. 
25% dras direkt av vid köpet. (Gäller ej receptbelagda läkemedel!) 
Gäller måndag-söndag alla öppettider.
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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PÅ ETT HELT KÖP
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 beställningsvaror, olja, kem & batterier!) 
Gäller måndag-lördag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

PÅ ETT HELT KÖP
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 beställningsvaror, olja, kem & batterier!) 
Gäller måndag-lördag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

PÅ ETT HELT KÖP
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 beställningsvaror, olja, kem & batterier!) 
Gäller måndag-lördag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

149

VALFRI VARA
På ordinarie pris
Gäller vid köp av valfri vara från hela sortimentet på ordinarie pris. 
20% dras direkt av vid köpet. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

VALFRI VARA
På ordinarie pris
Gäller vid köp av valfri vara från hela sortimentet på ordinarie pris. 
20% dras direkt av vid köpet. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

VALFRI VARA
På ordinarie pris
Gäller vid köp av valfri vara från hela sortimentet på ordinarie pris. 
20% dras direkt av vid köpet. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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VECKANS BUKETT
På ordinarie pris
Gäller vid köp av veckans bukett på ordinarie pris. Bukettens innehåll varierar mellan
veckorna beroende på säsong. 50% dras direkt av vid köpet. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider på Blomsterlandet Sandåsvägen 35. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

VÄRDECHECK
När du handlar för 500:-
Gäller vid köp av valfria varor från hela sortimentet på ordinarie pris. 
100:- dras direkt av vid köpet när du handlar för 500:- eller mer. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider på Blomsterlandet Sandåsvägen 35. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

VÄRDECHECK
När du handlar för 500:-
Gäller vid köp av valfria varor från hela sortimentet på ordinarie pris. 
100:- dras direkt av vid köpet när du handlar för 500:- eller mer. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider på Blomsterlandet Sandåsvägen 35. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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VECKANS BUKETT
På ordinarie pris
Gäller vid köp av veckans bukett på ordinarie pris. Bukettens innehåll varierar mellan
veckorna beroende på säsong. 50% dras direkt av vid köpet. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider på Blomsterlandet Strömpilen. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

VÄRDECHECK
När du handlar för 500:-
Gäller vid köp av valfria varor från hela sortimentet på ordinarie pris. 
100:- dras direkt av vid köpet när du handlar för 500:- eller mer. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider på Blomsterlandet Strömpilen. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

VÄRDECHECK
När du handlar för 500:-
Gäller vid köp av valfria varor från hela sortimentet på ordinarie pris. 
100:- dras direkt av vid köpet när du handlar för 500:- eller mer. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider på Blomsterlandet Strömpilen. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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RILEY & EAST WEST
På ordinarie pris
Gäller vid ett helt köp av valfria varor från hela Riley & East West sortimentet 
på ordinarie pris. 20% dras direkt av vid köpet. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider.
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

RILEY & EAST WEST
På ordinarie pris
Gäller vid ett helt köp av valfria varor från hela Riley & East West sortimentet 
på ordinarie pris. 20% dras direkt av vid köpet. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider.
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

RILEY & EAST WEST
På ordinarie pris
Gäller vid ett helt köp av valfria varor från hela Riley & East West sortimentet 
på ordinarie pris. 20% dras direkt av vid köpet. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider.
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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VALFRI FÄRG
På ordinarie pris
Gäller vid köp av valfri färg från Caparols egna färgsortiment på ordinarie pris. 
25% dras direkt av vid köpet. 
Gäller måndag-fredag kl. 06.30-18.00, lördag kl. 10.00-14.00.
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

VALFRI FÄRG
På ordinarie pris
Gäller vid köp av valfri färg från Caparols egna färgsortiment på ordinarie pris. 
25% dras direkt av vid köpet. 
Gäller måndag-fredag kl. 06.30-18.00, lördag kl. 10.00-14.00.
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

VALFRI TAPET
På ordinarie pris
Gäller vid köp av valfria tapeter från hela Caparols tapetsortiment på ordinarie pris. 
25% dras direkt av vid köpet. (Gäller ej Sanderson, William Morris & Co, Cole & Son, 
Sandberg samt fototapeter!) Gäller måndag-fredag kl. 06.30-18.00, lördag kl. 10.00-14.00.
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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HYRA DVDFILM/BLURAY
På ordinarie pris
Gäller vid hyra av 2 st valfria dvdfilmer/bluray från hela sortimentet på ordinarie pris.
50% dras direkt av vid köpet. (Max 1 dygn!) 
Gäller måndag-söndag alla öppettider.
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

HYRA DVDFILM/BLURAY
På ordinarie pris
Gäller vid hyra av 2 st valfria dvdfilmer/bluray från hela sortimentet på ordinarie pris.
50% dras direkt av vid köpet. (Max 1 dygn!) 
Gäller måndag-söndag alla öppettider.
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

HYRA DVDFILM/BLURAY
På ordinarie pris
Gäller vid hyra av 2 st valfria dvdfilmer/bluray från hela sortimentet på ordinarie pris.
50% dras direkt av vid köpet. (Max 1 dygn!) 
Gäller måndag-söndag alla öppettider.
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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LÖSVIKTSGODIS
På ordinarie pris
Gäller vid köp av mixad/blandat lösviktsgodis max 1 kg, betala halva priset på ordinarie
pris 9.90:-/hg. 1 kupong per person och köptillfälle. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

LÖSVIKTSGODIS
På ordinarie pris
Gäller vid köp av mixad/blandat lösviktsgodis max 1 kg, betala halva priset på ordinarie
pris 9.90:-/hg. 1 kupong per person och köptillfälle. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

LÖSVIKTSGODIS
På ordinarie pris
Gäller vid köp av mixad/blandat lösviktsgodis max 1 kg, betala halva priset på ordinarie
pris 9.90:-/hg. 1 kupong per person och köptillfälle. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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LÖSVIKTSGODIS
På ordinarie pris
Gäller vid köp av mixad/blandat lösviktsgodis max 1 kg, betala halva priset på ordinarie
pris 9.90:-/hg. 1 kupong per person och köptillfälle. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

LÖSVIKTSGODIS
På ordinarie pris
Gäller vid köp av mixad/blandat lösviktsgodis max 1 kg, betala halva priset på ordinarie
pris 9.90:-/hg. 1 kupong per person och köptillfälle. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

LÖSVIKTSGODIS
På ordinarie pris
Gäller vid köp av mixad/blandat lösviktsgodis max 1 kg, betala halva priset på ordinarie
pris 9.90:-/hg. 1 kupong per person och köptillfälle. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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HYRA VALFRI SLÄPVAGN
På ordinarie pris
Gäller vid hyra av valfri släpvagn från Circle K´ s släpvagnsutbud från 4 timmar 
upp till 1 dygn på ordinarie pris. (Gäller ej envägsvagnar!)
50% dras direkt av vid köpet. Gäller måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

ULTIMAT SÄSONG BILTVÄTT
På ordinarie pris
Gäller vid köp av Ultimat Säsong Biltvätt från Circle K´ s tvättprogram på ordinarie pris.
50% dras direkt av vid köpet. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

ULTIMAT SÄSONG BILTVÄTT
På ordinarie pris
Gäller vid köp av Ultimat Säsong Biltvätt från Circle K´ s tvättprogram på ordinarie pris.
50% dras direkt av vid köpet. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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DAMMSUGARPÅSAR
På ordinarie pris
Gäller vid köp av max 2 st dammsugarförpackningar per kupong från hela sortimentet på 
ordinarie pris. 50% dras direkt av vid köpet. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider.
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

MOBILFODRAL
På ordinarie pris
Gäller vid köp av valfria mobilfodral eller skärmskydd från hela sortimentet på ordinarie pris. 
25% dras direkt av vid köpet. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

VALFRI KABEL
På ordinarie pris
Gäller vid köp av valfri kabel från hela sortimentet på ordinarie pris. 
25% dras direkt av vid köpet. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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FIONATAPETER & FÄRG
På ordinarie pris
Gäller vid köp av valfria Fionatapeter & valfri färg från hela sortimentet på ordinarie pris.
25% dras direkt av vid köpet. (Gäller ej beställningstapeter!)
Gäller måndag-fredag kl. 07.00-18.00, lördag kl. 10.00-14.00. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

FIONATAPETER & FÄRG
På ordinarie pris
Gäller vid köp av valfria Fionatapeter & valfri färg från hela sortimentet på ordinarie pris.
25% dras direkt av vid köpet. (Gäller ej beställningstapeter!)
Gäller måndag-fredag kl. 07.00-18.00, lördag kl. 10.00-14.00. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

FIONATAPETER & FÄRG
På ordinarie pris
Gäller vid köp av valfria Fionatapeter & valfri färg från hela sortimentet på ordinarie pris.
25% dras direkt av vid köpet. (Gäller ej beställningstapeter!)
Gäller måndag-fredag kl. 07.00-18.00, lördag kl. 10.00-14.00. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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PÅ ETT HELT KÖP
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. (Gäller ej på presentkort!)
Gäller måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

PÅ ETT HELT KÖP
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. (Gäller ej på presentkort!) 
Gäller måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

PÅ ETT HELT KÖP
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. (Gäller ej på presentkort!) 
Gäller måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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PÅ ETT HELT KÖP
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 måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

PÅ ETT HELT KÖP
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 måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

PÅ ETT HELT KÖP
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 måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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VALFRI LÖPSOCKA
På ordinarie pris
Gäller vid köp av valfri löpsocka från hela sortimentet på ordinarie pris. 
25% dras direkt av vid köpet. 
Gäller måndag-lördag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

VALFRIA SANDALER
På ordinarie pris
Gäller vid köp av valfria sandaler från hela sortimentet på ordinarie pris. 
25% dras direkt av vid köpet. (Gäller ej ortopediska sandaler!)
Gäller måndag-lördag alla öppettider.
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

VALFRIA SULOR
På ordinarie pris
Gäller vid köp av valfria sulor på ordinarie pris. 
25% dras direkt av vid köpet. (Gäller ej formanpassade ortopediska sulor!)
Gäller måndag-lördag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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PÅ ETT HELT KÖP
På ordinarie pris
Gäller vid ett helt köp av valfria varor från hela sortimentet på ordinarie pris. 
20% dras direkt av vid köpet. 
Gäller måndag-lördag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

PÅ ETT HELT KÖP
På ordinarie pris
Gäller vid ett helt köp av valfria varor från hela sortimentet på ordinarie pris. 
20% dras direkt av vid köpet. 
Gäller måndag-lördag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

VALFRI VARA
På ordinarie pris
Gäller vid köp av valfri vara från hela sortimentet på ordinarie pris. 
25% dras direkt av vid köpet. 
Gäller måndag-lördag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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PÅ ETT HELT KÖP
På ordinarie pris
Gäller vid ett helt köp av valfria varor från hela sortimentet på ordinarie pris. 
20% dras direkt av vid köpet. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider.
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

VALFRI VARA
På ordinarie pris
Gäller vid köp av valfri vara från hela sortimentet på ordinarie pris. 
25% dras direkt av vid köpet. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

VALFRI VARA
På ordinarie pris
Gäller vid köp av valfri vara från hela sortimentet på ordinarie pris. 
25% dras direkt av vid köpet. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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VÄRDECHECK
På ordinarie pris
Gäller vid köp av valfria varor för 500:- eller mer från hela vårt lagerhållna sortimentet till
ordinarie pris. Kan ej kombineras med andra erbjudanden och gäller ej vid köp av
presentkort, cyklar, elektronik, föreningskläder/teamtextil eller textil från Lundhags.
125:- dras direkt av vid köpet. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider. Kupongen lämnas vid betalning. 

VÄRDECHECK
På ordinarie pris
Gäller vid köp av valfria varor för 500:- eller mer från hela vårt lagerhållna sortimentet till
ordinarie pris. Kan ej kombineras med andra erbjudanden och gäller ej vid köp av
presentkort, cyklar, elektronik, föreningskläder/teamtextil eller textil från Lundhags.
125:- dras direkt av vid köpet. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider. Kupongen lämnas vid betalning. 

VÄRDECHECK
På ordinarie pris
Gäller vid köp av valfria varor för 500:- eller mer från hela vårt lagerhållna sortimentet till
ordinarie pris. Kan ej kombineras med andra erbjudanden och gäller ej vid köp av
presentkort, cyklar, elektronik, föreningskläder/teamtextil eller textil från Lundhags.
125:- dras direkt av vid köpet. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider. Kupongen lämnas vid betalning. 183

PÅ ETT HELT KÖP
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 måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

PÅ ETT HELT KÖP
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 måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

PÅ ETT HELT KÖP
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 måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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FÖR VARJE 500:- DU HANDLAR FÖR
På ordinarie pris
Få 100:- rabatt för varje 500:- du handlar för på valfria varor från hela sortimentet 
på ordinarie pris. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

FÖR VARJE 500:- DU HANDLAR FÖR
På ordinarie pris
Få 100:- rabatt för varje 500:- du handlar för på valfria varor från hela sortimentet
på ordinarie pris. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

FÖR VARJE 500:- DU HANDLAR FÖR
På ordinarie pris
Få 100:- rabatt för varje 500:- du handlar för på valfria varor från hela sortimentet 
på ordinarie pris. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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200 GRAM TE PÅ LÖSVIKT
På ordinarie pris
Gäller vid köp av 200 gram lösviktste av samma sort. 
50% dras direkt av vid köpet. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

200 GRAM TE PÅ LÖSVIKT
På ordinarie pris
Gäller vid köp av 200 gram lösviktste av samma sort. 
50% dras direkt av vid köpet. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

200 GRAM TE PÅ LÖSVIKT
På ordinarie pris
Gäller vid köp av 200 gram lösviktste av samma sort. 
50% dras direkt av vid köpet. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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VALFRI VARA
På ordinarie pris
Gäller vid köp av valfri vara från hela sortimentet på ordinarie pris. Gäller ej Newbie & Minories. 
25% dras direkt av vid köpet. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

VALFRI VARA
På ordinarie pris
Gäller vid köp av valfri vara från hela sortimentet på ordinarie pris. Gäller ej Newbie & Minories. 
25% dras direkt av vid köpet. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

VALFRI VARA
På ordinarie pris
Gäller vid köp av valfri vara från hela sortimentet på ordinarie pris. Gäller ej Newbie & Minories. 
25% dras direkt av vid köpet. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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VÄRDECHECK
På ordinarie pris
Gäller vid köp av valfria varor för 400:- eller mer från hela sortimentet på ordinarie pris.
100:- dras direkt av vid köpet. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

VÄRDECHECK
På ordinarie pris
Gäller vid köp av valfria varor för 400:- eller mer från hela sortimentet på ordinarie pris.
100:- dras direkt av vid köpet. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

VÄRDECHECK
På ordinarie pris
Gäller vid köp av valfria varor för 400:- eller mer från hela sortimentet på ordinarie pris.
100:- dras direkt av vid köpet. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

193

PÅ ETT HELT KÖP
På ordinarie pris
Gäller vid köp av minst 2 st valfria varor från hela sortimentet på ordinarie pris. 
20% dras direkt av vid köpet. (Öppet köp gäller ej vid nyttjande av kupong!)
Gäller måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

PÅ ETT HELT KÖP
På ordinarie pris
Gäller vid köp av minst 2 st valfria varor från hela sortimentet på ordinarie pris. 
20% dras direkt av vid köpet. (Öppet köp gäller ej vid nyttjande av kupong!)
Gäller måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

PÅ ETT HELT KÖP
På ordinarie pris
Gäller vid köp av minst 2 st valfria varor från hela sortimentet på ordinarie pris. 
20% dras direkt av vid köpet. (Öppet köp gäller ej vid nyttjande av kupong!)
Gäller måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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LIFE VETEKUDDE
På ordinarie pris
Gäller vid köp av Life vetekudde på ordinarie pris. Värmen hjälper till att mjuka upp
spända & stela muskler i rygg, nacke & axlar. Vår kudde är tillverkad av Ekologiskt vete
och har tvättbar ytterpåse. 
25% dras direkt av vid köpet. Gäller måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

LIFE VITAMINER & MINERALER
På ordinarie pris
Gäller vid köp av Lifes vitamin & mineraler på ordinarie pris. En-om-dagen kosttillskottet
naturligt ursprung, speciellt anpassade för olika behov. Välj bland Multi Kvinna, Man,
Vegetarian, Pregnant, Kids & Sport. 
25% dras direkt av vid köpet. Gäller måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

PÅ ETT HELT KÖP
På ordinarie pris
Gäller vid ett helt köp av valfria varor från hela sortimentet på ordinarie pris. 
Hos oss hittar du bl.a kosttillskott, naturlig hudvård, fotriktiga skor m.m. 
20% dras direkt av vid köpet. Gäller måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid betalning.Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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PÅ ETT HELT KÖP
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 GHD, Maria Åkerberg & The Ordinary!)
Gäller måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

PÅ ETT HELT KÖP
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 GHD, Maria Åkerberg & The Ordinary!)
Gäller måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

PÅ ETT HELT KÖP
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 GHD, Maria Åkerberg & The Ordinary!)
Gäller måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

199

VALFRIA INLÄGGSSULOR
På ordinarie pris
Gäller vid köp av valfria inläggssulor från hela sortimentet på ordinarie pris. 
25% dras direkt av vid köpet. 
Gäller måndag-lördag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

VALFRIA KLÄDER & TILLBEHÖR
På ordinarie pris
Gäller vid köp av valfria kläder & tillbehör från hela sortimentet på ordinarie pris. 
25% dras direkt av vid köpet. (Gäller ej elektronik!) 
Gäller måndag-lördag alla öppettider.
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

VÄRDECHECK
På ordinarie pris
Gäller vid köp av valfria varor för 800:- eller mer från hela sortimentet på ordinarie pris.
200:- dras direkt av vid köpet. (Gäller ej elektronik!) 
Gäller måndag-lördag alla öppettider.
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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VALFRI KRUKA
På ordinarie pris
Gäller vid köp av valfri kruka från hela sortimentet på ordinarie pris. 
25% dras direkt av vid köpet. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

VALFRI KRUKVÄXT
På ordinarie pris
Gäller vid köp av valfri krukväxt från hela sortimentet på ordinarie pris. 
25% dras direkt av vid köpet. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

VALFRI SNITTBUKETT
På ordinarie pris
Gäller vid köp av valfri snittbukett från hela sortimentet på ordinarie pris. 
25% dras direkt av vid köpet. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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FLYTTSTÄDNING
På ordinarie pris
Värdecheck på 300:- när ni bokar flyttstädning. 
Gäller 121-200 kvm. Se hemsida för bokning & aktuell offert. 
Ange Restaurangchansen vid bokning. 300:- dras direkt av vid köpet.
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

FLYTTSTÄDNING
På ordinarie pris
Värdecheck på 200:- när ni bokar flyttstädning. 
Gäller 0-120 kvm. Se hemsida för bokning & aktuell offert. 
Ange Restaurangchansen vid bokning. 200:- dras direkt av vid köpet.
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

FÖNSTERPUTSNING
På ordinarie pris
Värdecheck på 200:- när ni bokar fönsterputs. 
Ej balkong, altan, duschväggar, uterum etc. Se hemsida för bokning & aktuell offert. 
Ange Restaurangchansen vid bokning. 200:- dras direkt av vid köpet.
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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VALFRI JACKA
På ordinarie pris
Gäller vid köp av en valfri jacka från hela sortimentet på ordinarie pris. 
25% dras direkt av vid köpet. (Gäller ej Fjällräven jackor!)
Gäller måndag-söndag alla öppettider.
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

VÄRDECHECK SKOR
På ordinarie pris
Gäller vid köp av valfria skor för 1000:- eller mer, från hela sortimentet på ordinarie pris.
250:- dras direkt av vid köpet.
Gäller måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

VÄRDECHECK SKOR
På ordinarie pris
Gäller vid köp av valfria skor för 1000:- eller mer, från hela sortimentet på ordinarie pris.
250:- dras direkt av vid köpet.
Gäller måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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ÖGONBRYNSPLOCK
På ordinarie pris
Gäller vid köp av 1 st ögonbrynsplock behandling på ordinarie pris. 
50% dras direkt av vid köpet. 
Gäller måndag-söndag på The Body Shop Utopia vid tidsbokning eller drop in i mån av tid. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

ÖGONBRYNSPLOCK
På ordinarie pris
Gäller vid köp av 1 st ögonbrynsplock behandling på ordinarie pris. 
50% dras direkt av vid köpet. 
Gäller måndag-söndag på The Body Shop Utopia vid tidsbokning eller drop in i mån av tid. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

ÖGONBRYNSPLOCK
På ordinarie pris
Gäller vid köp av 1 st ögonbrynsplock behandling på ordinarie pris. 
50% dras direkt av vid köpet. 
Gäller måndag-söndag på The Body Shop Utopia vid tidsbokning eller drop in i mån av tid. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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60 MIN KÖRLEKTION BIL
På ordinarie pris
Gäller vid köp av körlektion för B-körkort på ordinarie pris. 
50% dras direkt av vid köpet.(Max 1 st kupong per kund). 
Gäller måndag-fredag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

BOKPAKET/DIGITALT BOKPAKET
På ordinarie pris
Gäller vid bokning av valfritt bokpaket eller digitalt bokpaket. 
50% dras direkt av vid köpet. (Max 1 st kupong per kund). 
Gäller måndag-fredag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

STARTPAKET B-KÖRKORT
På ordinarie pris
Gäller vid köp av ett startpaket för B-körkort på ordinarie pris. Ingår i startpaketet:
datatester, lärarledd teori & 7x60 min körlektioner. 
1000:- dras direkt av vid köpet. (Max 1 st kupong per kund). 
Gäller måndag-fredag alla öppettider. 

Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 211

PÅ ETT HELT KÖP
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 måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

PÅ ETT HELT KÖP
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 måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

PÅ ETT HELT KÖP
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 måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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EUROPASPEL
På ordinarie pris
Gå 2 för 1 på valfri hemmamatch EuroCup Woman. 
Kupongen aktiveras och visas upp vid betalning i entrékassan på matchdag. 
Kassan öppnar 1 timma innan matchstart. Aktuellt spelschema hittar ni på www.a3basket.se 
Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

VALFRI HEMMAMATCH
På ordinarie pris
Gå 2 för 1 på valfri hemmamatch under grundserien i Svenska Basketligan Dam.
Kupongen aktiveras och visas upp vid betalning i entrékassan på matchdag. 
Kassan öppnar 1 timme innan matchstart. Aktuellt spelschema hittar ni på www.sbldam.se 
Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

VALFRI HEMMAMATCH
På ordinarie pris
Gå 2 för 1 på valfri hemmamatch under grundserien i Svenska Basketligan Dam.
Kupongen aktiveras och visas upp vid betalning i entrékassan på matchdag. 
Kassan öppnar 1 timme innan matchstart. Aktuellt spelschema hittar ni på www.sbldam.se 
Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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BADMINTON 1 TIMME
På ordinarie pris
Gäller vid hyra av badmintonbana 1 timme, 2 till 4 personer på ordinarie pris. 
50% dras direkt av vid köpet. (Racket & bollar ingår ej!)
Gäller måndag-fredag kl. 10.00-16.00.
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

BADMINTON 1 TIMME
På ordinarie pris
Gäller vid hyra av badmintonbana 1 timme, 2 till 4 personer på ordinarie pris. 
50% dras direkt av vid köpet. (Racket & bollar ingår ej!)
Gäller måndag-fredag kl. 10.00-16.00.
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

BADMINTON 1 TIMME
På ordinarie pris
Gäller vid hyra av badmintonbana 1 timme, 2 till 4 personer på ordinarie pris. 
50% dras direkt av vid köpet. (Racket & bollar ingår ej!)
Gäller måndag-fredag kl. 10.00-16.00.
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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2 ST BINGO PAPPERSBRICKOR
På ordinarie pris
Gäller vid köp av 2 st bingo pappersbrickor (värde 100:-) på ordinarie pris. 
Endast 1 kupong per person & köptillfälle. 50% dras direkt av vid köpet. 
Välj valfritt spel. Åldersgräns 18 år! Gäller måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

2 ST BINGO TERMINALSPEL
På ordinarie pris
Gäller vid köp av 2 st bingo terminalspel (värde 100:-) på ordinarie pris. 
Endast 1 kupong per person & köptillfälle. 50% dras direkt av vid köpet. 
Välj valfritt spel. Åldergräns 18 år!Gäller måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

DUTTPENNA
På ordinarie pris
Köp 2 st duttpennor betala för 1 (värde 15:-) på ordinarie pris. 
Endast 1 kupong per person & köptillfälle. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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2 ST SERIER BOWLING
På ordinarie pris
Gäller vid köp av 2 st serier bowling för 1 person på ordinarie pris. 
50% dras direkt av vid köpet. (Gäller ej nattbowling!) Gäller måndag-torsdag kl. 
09.30-22.00, fredag kl. 09.30-20.00, lördag kl. 12.00-20.00, söndag kl. 12.00-21.00. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

2 ST SERIER BOWLING
På ordinarie pris
Gäller vid köp av 2 st serier bowling för 1 person på ordinarie pris. 
50% dras direkt av vid köpet. (Gäller ej nattbowling!) Gäller måndag-torsdag kl. 
09.30-22.00, fredag kl. 09.30-20.00, lördag kl. 12.00-20.00, söndag kl. 12.00-21.00. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

2 ST SERIER BOWLING
På ordinarie pris
Gäller vid köp av 2 st serier bowling för 1 person på ordinarie pris. 
50% dras direkt av vid köpet. (Gäller ej nattbowling!) Gäller måndag-torsdag kl. 
09.30-22.00, fredag kl. 09.30-20.00, lördag kl. 12.00-20.00, söndag kl. 12.00-21.00. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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2 ST SERIER BOWLING
På ordinarie pris
Gäller vid köp av 2 st serier bowling för 1 person på ordinarie pris. 
50% dras direkt av vid köpet. (Gäller ej nattbowling!) Gäller måndag-torsdag kl. 
09.30-22.00, fredag kl. 09.30-20.00, lördag kl. 12.00-20.00, söndag kl. 12.00-21.00. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

2 ST SERIER BOWLING
På ordinarie pris
Gäller vid köp av 2 st serier bowling för 1 person på ordinarie pris. 
50% dras direkt av vid köpet. (Gäller ej nattbowling!) Gäller måndag-torsdag kl. 
09.30-22.00, fredag kl. 09.30-20.00, lördag kl. 12.00-20.00, söndag kl. 12.00-21.00. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

2 ST SERIER BOWLING
På ordinarie pris
Gäller vid köp av 2 st serier bowling för 1 person på ordinarie pris. 
50% dras direkt av vid köpet. (Gäller ej nattbowling!) Gäller måndag-torsdag kl. 
09.30-22.00, fredag kl. 09.30-20.00, lördag kl. 12.00-20.00, söndag kl. 12.00-21.00. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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KLIPPNING + HÅRVAX
På ordinarie pris
Gäller vid herr- & damklippning på kort hår inkl valfritt hårvax. 
Du betalar 250:- inkl hårvax. 50% dras direkt av vid köpet. 
Gäller måndag-fredag kl. 10.00-18.00, lördag kl. 10.00-15.00. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

VALFRI SKÄGGOLJA
På ordinarie pris
Gäller vid köp av valfri skäggolja på ordinarie pris. 
50% dras direkt av vid köpet. 
Gäller måndag-fredag kl. 10.00-18.00, lördag kl. 10.00-15.00. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

VALFRITT HÅRVAX
På ordinarie pris
Gäller vid köp av valfritt hårvax på ordinarie pris. 
50% dras direkt av vid köpet. 
Gäller måndag-fredag kl. 10.00-18.00, lördag kl. 10.00-15.00. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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FRANS & BRYNFÄRGNING
På ordinarie pris
Gäller vid köp av frans & brynfärgning med plock på ordinarie pris. 
50% dras direkt av vid köpet. Gäller måndag-fredag kl. 09.00-16.00. Boka via hemsidan! 
Endast 1 kupong per person. (Ej presentkort!)
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

FRANS & BRYNFÄRGNING
På ordinarie pris
Gäller vid köp av frans & brynfärgning med plock på ordinarie pris. 
50% dras direkt av vid köpet. Gäller måndag-fredag kl. 09.00-16.00. Boka via hemsidan! 
Endast 1 kupong per person. (Ej presentkort!)
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

SPA ANSIKTSBEHANDLING
På ordinarie pris
Gäller vid köp av spa ansiktsbehandling 30 min (med fokus på massage) på ordinarie pris. 
50% dras direkt av vid köpet. Gäller måndag-fredag kl. 09.00-16.00. Boka via hemsidan! 
Endast 1 kupong per person. (Ej presentkort!)
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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VALFRI HEMMAMATCH
På ordinarie pris
Gå 2 betala för 1 på valfri hemmamatch i grundserien på ordinarie pris. 
Kupongen aktiveras och visas upp vid betalning i entrén på matchdagen. 
Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

VALFRI HEMMAMATCH
På ordinarie pris
Gå 2 betala för 1 på valfri hemmamatch i grundserien på ordinarie pris. 
Kupongen aktiveras och visas upp vid betalning i entrén på matchdagen. 
Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

VALFRI HEMMAMATCH
På ordinarie pris
Gå 2 betala för 1 på valfri hemmamatch i grundserien på ordinarie pris. 
Kupongen aktiveras och visas upp vid betalning i entrén på matchdagen. 
Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

229

1 TIMME BILJARD
På ordinarie pris
Gäller vid köp av 1 timme biljard för 2 personer på ordinarie pris. 
50% dras direkt av vid köpet. Gäller Drop In! Gäller måndag-tisdag kl. 11.00-22.00, onsdag-
torsdag kl. 11.00-23.00, söndag kl. 13.00-22.00. Kupongen aktiveras och visas upp innan 
spelet påbörjas. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

1 TIMME BILJARD
På ordinarie pris
Gäller vid köp av 1 timme biljard för 2 personer på ordinarie pris. 
50% dras direkt av vid köpet. Gäller Drop In! Gäller måndag-tisdag kl. 11.00-22.00, onsdag-
torsdag kl. 11.00-23.00, söndag kl. 13.00-22.00. Kupongen aktiveras och visas upp innan 
spelet påbörjas. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

1 TIMME BILJARD
På ordinarie pris
Gäller vid köp av 1 timme biljard för 2 personer på ordinarie pris. 
50% dras direkt av vid köpet. Gäller Drop In! Gäller måndag-tisdag kl. 11.00-22.00, onsdag-
torsdag kl. 11.00-23.00, söndag kl. 13.00-22.00. Kupongen aktiveras och visas upp innan 
spelet påbörjas. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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1 TIMME SHUFFLEBOARD
På ordinarie pris
Gäller vid köp av 1 timme shuffleboard för 2 personer på ordinarie pris. 
50% dras direkt av vid köpet. Gäller Drop In! Gäller måndag-tisdag kl. 11.00-22.00, 
onsdag-torsdag kl. 11.00-23.00, söndag kl. 13.00-22.00. Kupongen aktiveras och visas 
upp innan spelet påbörjas. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

1 TIMME SHUFFLEBOARD
På ordinarie pris
Gäller vid köp av 1 timme shuffleboard för 2 personer på ordinarie pris. 
50% dras direkt av vid köpet. Gäller Drop In! Gäller måndag-tisdag kl. 11.00-22.00, 
onsdag-torsdag kl. 11.00-23.00, söndag kl. 13.00-22.00. Kupongen aktiveras och visas 
upp innan spelet påbörjas. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

1 TIMME SHUFFLEBOARD
På ordinarie pris
Gäller vid köp av 1 timme shuffleboard för 2 personer på ordinarie pris. 
50% dras direkt av vid köpet. Gäller Drop In! Gäller måndag-tisdag kl. 11.00-22.00, 
onsdag-torsdag kl. 11.00-23.00, söndag kl. 13.00-22.00. Kupongen aktiveras och visas 
upp innan spelet påbörjas. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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MUSEET DEN FÖRHISTORISKA VÄRLDEN
På ordinarie pris
Gäller vid entré för 2 personer till Museet Den förhistoriska världen på ordinarie pris.
100% dras direkt av vid köpet. 
Se hemsida www.dinosaurier.nu för mer information & öppettider. 
Kupongen aktiveras och visas upp vid entrén. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

MUSEET DEN FÖRHISTORISKA VÄRLDEN
På ordinarie pris
Gäller vid entré för 2 personer till Museet Den förhistoriska världen på ordinarie pris.
100% dras direkt av vid köpet. 
Se hemsida www.dinosaurier.nu för mer information & öppettider. 
Kupongen aktiveras och visas upp vid entrén. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

VÄRDECHECK
När du handlar för 500:-
Gäller vid köp av ett valfritt fossil eller mineral från hela sortimentet på ordinarie pris.
125:- dras direkt av vid köpet när du handlar för 500:- eller mer. (Gäller ej avgjutningar!)
Se hemsida www.dinosaurier.nu för mer information & öppettider. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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NAGELFÖRSTÄRKNING
På ordinarie pris
Gäller vid köp av nagelförstärkning med valfritt material ink lack för två personer
på ordinarie pris. 50% dras direkt av vid köpet. (Ej förlängning eller presentkort!) 
Gäller måndag-torsdag 10.00-17.00. Fredag 10.00-15.00. Endast 1 kupong per person!
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

VALFRITT NAGELLACK
På ordinarie pris
Gäller vid köp av valfritt nagellack eller överlack från CND Vinylux på ordinarie pris. 
30% dras direkt av vid köpet. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

VÅRDANDE MANIKYR
På ordinarie pris
Gäller vid köp av vårdande manikyr med paraffinbad för 2 personer på ordinarie pris.
50% dras direkt av vid köpet. Endast 1 kupong per person. (Ej presentkort!) 
Gäller måndag-torsdag kl. 10.00-17.00, fredag kl. 10.00-15.00. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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BRYNFÄRGNING & PLOCKNING
På ordinarie pris
Gäller vid köp av brynfärgning & plockning på ordinarie pris. 
50% dras direkt av vid köpet. Ring för tidsbokning! Endast 1 kupong per person. 
(Ej presentkort!) Gäller måndag-torsdag kl. 10.00-17.00, fredag kl. 10.00-15.00. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

FRANSFÖRLÄNGNING NYTT SET
På ordinarie pris
Gäller vid köp av fransförlängning nytt set på ordinarie pris. 
50% dras direkt av vid köpet. Ring för tidsbokning! Endast 1 kupong per person. 
(Ej presentkort!) Gäller måndag-torsdag kl. 10.00-17.00, fredag kl. 10.00-15.00. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

SPRAYTAN HELKROPP
På ordinarie pris
Gäller vid köp av spraytan helkropp på ordinarie pris. 
50% dras direkt av vid köpet. Ring för tidsbokning! Endast 1 kupong per person. 
(Ej presentkort!) Gäller måndag-torsdag kl. 10.00-17.00, fredag kl. 10.00-15.00. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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IPAD MED KARAOKE & MIXERBORD
På ordinarie pris
Gäller vid hyra av iPad med karaoke samt mixerbord med 2 mikrofoner på ordinarie pris.
50% dras direkt av vid köpet. Boka via vår hemsida www.partyakuten.nu 
Kupongen aktiveras och visas upp vid leverans. 
Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

LJUS TILL BARNKALAS
På ordinarie pris
Gäller vid hyra av ljus till barnkalas på ordinarie pris. 
50% dras direkt av vid köpet. Boka via vår hemsida www.partyakuten.nu 
Kupongen aktiveras och visas upp vid leverans.
Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

RÖKMASKIN
På ordinarie pris
Gäller vid hyra av rökmaskin på ordinarie pris. 
50% dras direkt av vid köpet. Boka via vår hemsida www.partyakuten.nu 
Kupongen aktiveras och visas upp vid leverans. 
Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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VALFRI HEMMAMATCH DAMER
På ordinarie pris
Gå 2 betala för 1 på valfri hemmamatch på ordinarie pris. Gäller valfri sittplats på alla
Team TG FF:s seriematcher under perioden 1/2 2022-31/1 2023. Kupongen aktiveras och
visas upp vid betalning i entrén på matchdagen. (Gäller ej kval eller slutspel). 
Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

VALFRI HEMMAMATCH DAMER
På ordinarie pris
Gå 2 betala för 1 på valfri hemmamatch på ordinarie pris. Gäller valfri sittplats på alla
Team TG FF:s seriematcher under perioden 1/2 2022-31/1 2023. Kupongen aktiveras och
visas upp vid betalning i entrén på matchdagen. (Gäller ej kval eller slutspel). 
Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

VALFRI HEMMAMATCH DAMER
På ordinarie pris
Gå 2 betala för 1 på valfri hemmamatch på ordinarie pris. Gäller valfri sittplats på alla
Team TG FF:s seriematcher under perioden 1/2 2022-31/1 2023. Kupongen aktiveras och
visas upp vid betalning i entrén på matchdagen. (Gäller ej kval eller slutspel). 
Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

243

VALFRI HEMMAMATCH HERRAR
På ordinarie pris
Gå 2 betala för 1 på valfri hemmamatch på ordinarie pris. Gäller valfri sittplats på alla
Team TG FF:s seriematcher under perioden 1/2 2022-31/1 2023. Kupongen aktiveras och
visas upp vid betalning i entrén på matchdagen. (Gäller ej kval eller slutspel).
Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

VALFRI HEMMAMATCH HERRAR
På ordinarie pris
Gå 2 betala för 1 på valfri hemmamatch på ordinarie pris. Gäller valfri sittplats på alla
Team TG FF:s seriematcher under perioden 1/2 2022-31/1 2023. Kupongen aktiveras och
visas upp vid betalning i entrén på matchdagen. (Gäller ej kval eller slutspel). 
Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

VALFRI HEMMAMATCH HERRAR
På ordinarie pris
Gå 2 betala för 1 på valfri hemmamatch på ordinarie pris. Gäller valfri sittplats på alla
Team TG FF:s seriematcher under perioden 1/2 2022-31/1 2023. Kupongen aktiveras och
visas upp vid betalning i entrén på matchdagen. (Gäller ej kval eller slutspel). 
Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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VALFRI HEMMAMATCH DAM
På ordinarie pris
Gå 2 betala för 1 på valfri hemmamatch i grundserien på ordinarie pris. 
Kupongen aktiveras och visas upp vid betalning i entrén på matchdagen. 
Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

VALFRI HEMMAMATCH DAM
På ordinarie pris
Gå 2 betala för 1 på valfri hemmamatch i grundserien på ordinarie pris. 
Kupongen aktiveras och visas upp vid betalning i entrén på matchdagen. 
Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

VALFRI HEMMAMATCH DAM
På ordinarie pris
Gå 2 betala för 1 på valfri hemmamatch i grundserien på ordinarie pris. 
Kupongen aktiveras och visas upp vid betalning i entrén på matchdagen. 
Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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VALFRI HEMMAMATCH HERR
På ordinarie pris
Gå 2 betala för 1 på valfri hemmamatch i seriespelet på ordinarie pris. Gäller valfri
sittplats på alla Team Thorengruppen SK:s matcher under perioden 1/2-2022-31/1-2023.
(Gäller ej kval eller slutspel). Kupongen aktiveras och visas upp vid betalning i entrén på
matchdagen. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

VALFRI HEMMAMATCH HERR
På ordinarie pris
Gå 2 betala för 1 på valfri hemmamatch i seriespelet på ordinarie pris. Gäller valfri
sittplats på alla Team Thorengruppen SK:s matcher under perioden 1/2-2022-31/1-2023.
(Gäller ej kval eller slutspel). Kupongen aktiveras och visas upp vid betalning i entrén på
matchdagen. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

VALFRI HEMMAMATCH HERR
På ordinarie pris
Gå 2 betala för 1 på valfri hemmamatch i seriespelet på ordinarie pris. Gäller valfri
sittplats på alla Team Thorengruppen SK:s matcher under perioden 1/2-2022-31/1-2023.
(Gäller ej kval eller slutspel). Kupongen aktiveras och visas upp vid betalning i entrén på
matchdagen. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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VALFRI HEMMAMATCH
På ordinarie pris
Gå 2 betala för 1 på valfri hemmamatch på ordinarie pris. 
Gäller alla seriematcher för Umeå IK FF säsongen 2022. 
Kupongen aktiveras och visas upp vid betalning i entrén på matchdagen. 
Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

VALFRI HEMMAMATCH
På ordinarie pris
Gå 2 betala för 1 på valfri hemmamatch på ordinarie pris. 
Gäller alla seriematcher för Umeå IK FF säsongen 2022. 
Kupongen aktiveras och visas upp vid betalning i entrén på matchdagen. 
Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

VALFRI HEMMAMATCH
På ordinarie pris
Gå 2 betala för 1 på valfri hemmamatch på ordinarie pris. 
Gäller alla seriematcher för Umeå IK FF säsongen 2022. 
Kupongen aktiveras och visas upp vid betalning i entrén på matchdagen. 
Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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SHUFFLEBOARD 30 MIN
På ordinarie pris
Gäller vid köp av shuffleboard 30 min. 
50% dras direkt av vid köpet. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

SHUFFLEBOARD 30 MIN
På ordinarie pris
Gäller vid köp av shuffleboard 30 min. 
50% dras direkt av vid köpet. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

SHUFFLEBOARD 30 MIN
På ordinarie pris
Gäller vid köp av shuffleboard 30 min. 
50% dras direkt av vid köpet. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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SHUFFLEBOARD 60 MIN
På ordinarie pris
Gäller vid köp av shuffleboard 60 min. 
50% dras direkt av vid köpet. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

SHUFFLEBOARD 60 MIN
På ordinarie pris
Gäller vid köp av shuffleboard 60 min. 
50% dras direkt av vid köpet. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 

SHUFFLEBOARD 60 MIN
På ordinarie pris
Gäller vid köp av shuffleboard 60 min. 
50% dras direkt av vid köpet. 
Gäller måndag-söndag alla öppettider. 
Kupongen lämnas vid betalning. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. 
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TT Konsulttjänst AB, Söderbyvägen 2C, 195 60 Arlandastad
Tel: 08-592 504 14, Email: info@restaurangchansen.se, Web: www.restaurangchansen.se

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: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Utdelat Redovisat

Namn Datum RC-App Familj Häfte Pengar redovisat RC-App Familj Häfte Datum

Kontrollschema för utdelning

Projektledare: ......................................................................................................................

Förening/Lag: ......................................................................................................................

Namn: ....................................................................................................................................

Antal RC-Appar/Familjeappar/häften: ...........................................................................



Namn Adress Telefon RC-App Familj Häfte Betalt

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.

TT Konsulttjänst AB, Söderbyvägen 2C, 195 60 Arlandastad
Tel: 08-592 504 14, Email: info@restaurangchansen.se, Web: www.restaurangchansen.se




