Hallå

BÄCKEBOL
AUG 2019

Till alla företag & kontor i Bäckebol, Tagene & Brunnsbo

Hallå B2B ges ut av

NÄSTA NUMMER 24 SEP
BOKA DIN PLATS REDAN IDAG!
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CATERING
Beställ till festen
Vi lagar läcker cateringmat i
bufféeform och klassisk meny
för alla slags arrangemang.
Tillbehör till fest och sittning,
även festlokal finns tillgänglig i
restaurangen. Kontakta oss för
förslag och idéer!
Beställ catering för event,
bröllop, julbord, kräftskivor och
student i och runt Göteborg.

LUNCH FÖR
BARA 80:Billigare lunch
mellan 8:30-11.00
VÄLKOMNA!
På förmiddagen serverar
vi lunchen för Lägsta Pris i
restaurangen. Mellan kl
8.30-11 gäller sänkt
lunchpris: 80 kr. Efter klockan
11 kostar lunchen 90 kr.
Passa på!

Dagens lunch kl. 08.30-14.00 90:l
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Öppettider för våra lunchgäster: vardagar 8.30-14.00
Pris på lunch är normalt 90 kr.
På förmiddagen mellan 8.30 - 11.00 kostar lunchen 80 kr.
Salladsbuffé utan lunchrätt 45 kr.
Buffé med sallader, röror, grönsaker & såser ingår i lunchen.
På fredagarna hittar vi gärna på något lite extra.

KONFERENS
Vi har lokalen för
konferensen
HELDAG - 4 000:-

Ha din nästa konferens eller
utbildning i våra lokaler.
Hyr lilla matsalen med plats
för upp till 60 personer. Hela
dagen för 4000 kr.
Lilla matsalen har en egen
ingång på norra sidan.
Lätt att parkera precis utanför.

Hämta take-away lunch hos oss
Hämtar du maten som take-away
hos oss är lunchpriset 80 kr.
Ring och beställ så packar vi och
du slipper att vänta.
Det gör du på 031-58 96 50

Vi fyller

18 ÅR
Backabergögata 18 • 422 46 Hisings Backa • www.matopotatis.se • 031-58 96 50

mer energi i vardagen

Gym
Kondition
Fria vikter

Crosscage
Gruppträning
Seniorklubb

Funktionell träning
Wellness Online
TRIGGZ Bonusprogram

Sol & relax
Barn- och ungdomsträning
Generösa öppettider

Lokala avvikelser kan förekomma. Reservation för slutförsäljning och ev. tryckfel.

MED FRISKVÅRD HOS OSS!

