
18 februari 

Öppnar för säsongen 

Öppet 

Fredagar  17-21 

Lördagar  12-21 

Kalendarium  

8 mars klockan18.30 (Internationella kvinnodagen) 

Amelia Adamo presenterar sin bok ”Kvinnoarvet” och berättar om resan från invandrarunge 
till en av landets mest inflytelserika kvinnor. 

 Föredrag med skaldjurssoppa, bröd, ett glas vin eller alkoholfritt alternativ, kaffe, liten kaka 

395:- 

LCHF- Lite Champagne Hjälper Faktiskt 

12 mars 16.00  Champagneprovning  

  Magnus Fritzell driver champagnebarerna ”A little party” i Halmstad och Helsingborg. Han 
är också delägare i Svensk Champagneimport som importerar små, familjära och exklusiva 
odlarchampagner. Magnus är en kunnig och underhållande ciceron i champagnernas 
bubblande värld. Vi provar fem olika champagner. 

Champagneprovning 
695:- 

Vill du fortsätta kvällen hos oss går det också bra. Vi serverar en lyxig trerätters middag med 
champagne som genomgående måltidsdryck. 

Middag med dryck 
1100:- 



24 mars klockan 18.30 

”Min pappa var en trädgårdens mästare” - trädgårdsjournalisten Gunnel Carlson 
berättar om en del av 1900-talets trädgårdshistoria med utgångspunkt från sin pappa som 
odlade, anlade och sålde växter till den svenska trädgården. Så var trädgården då, vad blev 
kvar?  

  Föredrag med skaldjurssoppa, bröd, ett glas vin eller alkoholfritt alternativ, kaffe, liten kaka 

395:- 

26 mars klockan 20.00 

Guni&Lol, Gunilla Karlzén och Lol Itacarabine har spelat hos oss flera gånger. Det blir som 
alltid en musikalisk afton med allt från stämningsfyllda franska chansonger till några av 
rockmusikens allra bästa riff. 

6 maj klockan 12.00 

Ingrid Thörnqvist är fd utrikeschef och korrespondent för SVT och rapporterade under 
många år om omvälvningarna i Centraleuropa och på Balkan, och om Berlinmurens fall. Hon 
presenterar sin bok ”Carl-Gustaf Svingel - och Silvias familj i det kalla krigets Berlin”.  Det 
är berättelsen om en okänd svensk som hjälpte människor att på hemliga vägar ta sig ut 
genom muren i det delade Berlin. I boken berättar drottning Silvia för första gången om 
villkoren för sin östtyska familj. 

Föredrag, en god soppa med bröd och färskost, dryck, kaffe och liten kaka 

275:- 

14 maj klockan 20.00 

Nevermind spelar en salig men inte osalig blandning med egen och andras musik från Texas 
till Kalifornien och från pop till rock. Vi utlovar ”fullt ös”. 


