
Spis ute 
    17. mai!

LUNSJBUFFET FRA KL. 12.00 – 17.00
 For bord reservasjoner: tlf. 21 05 70 00 eller mail
fornebu@scandichotels.com

                   Priser: 

395,-

175.- for barn 5-12 år, 

barn under 5 år spiser gratis.

FORNEBU
scandichotels.no/fornebu
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17. mai buffet på Mathuset Haga

VI HOLDER TIL PÅ HAGA GOLFKLUBB • Dere er hjertelig velkommen!

Buffet 
serveres mellom 
kl. 13.00- 15.00 

295,- inkl. kaffe

Barn 
under 14 år 
halv pris

Barn 
under 5 år 
gratis

Kun bordbestilling/forhåndsbestilling.
Bestilling på mail: post@mathusethaga.no eller tlf. 67 14 08 00.
Griniveien 315. Åpent kl. 13.00-16.00.

MATHUSET HAGA

Vertshusveien 10, 1353 Bærums Verk
T: 67 800 200 - F: 67 800 201
www.vaertshusetbaerum.no

Stedet for smakfulle 
opplevelser om det skal være

lunsj, middag eller selskap

Bordbestilling på Tveiter og Hvalstrand bad gjøres på 
booking@sult.no / tlf: 66 84 99 29 / www.sult.no

17. mai
på Hvalstrand bad og Tveiter gård

Hvalstrand bad
17. mai feiring på Hvalstrand bad er blitt 
en tradisjon for mange.

Hvalstrand bad ligger idyllisk til på 
Askers beste strand! Lokalene til denne 
funkisperlen er lekre og lyse og gir en 
følelse av svunnende dager!

Vi serverer a la carte meny med 
3 bordsettinger, kl. 13:00, 16:00 og kl. 19:00.
Egen barnemeny.

Tveiter gård
Tveiter gårds vakre hovedhus og stabbur 
ble bygget på midten av 1800 tallet, men 
historien på Tveiter gård går tilbake til 
tidlig på 1600 tallet. Gården ligger idyllisk 
til ved Semvannet i Asker. 

Her serverer vi stor tradisjonsrik 
17. mai buffet inkludert dessert og kaffe.
Buffet kr. 4 5,- per person. 
Barn under 6 år gratis, 
Barn mellom 6-12 år halv pris.
Bordsetting kl. 13:00 og kl. 16:00.

Bordreservasjon tlf 67109970/92495244,
www.sult.no  eller  booking@sult.no

17. mai feiring på Solhaug!

Forhåndsbestilling er nødvendig!

Vi serverer deilig buffet med klassiske
norske koldtbordretter og tapas- og grillretter. Det 

serveres wienerpølser til barna som en del av buffeen.
Solhaugs 17. mai buffet kr. 445,- 

Barn 6-12 år halv pris - Barn under 6 år gratis
Prisen inkl kaffe til de voksne og is til barna.

Vi har to bordsettinger:
Første bordsetting kl. 14.30-16.45 og 

siste bordsetting kl. 17.00

17. MAI FOR HELE FAMILIEN!
17. Mai BBQ Buffet

Kom å nyt en deilig grillmiddag rett fra vårt eget grillhus. 
Våre kokker serverer en herlig buffet med kjøtt, � sk, grønnsaker, 

salater og tilbehør mm. Deilige norske jordbær er også på 
menyen og selvfølgelig is til barna.

Våre dører er åpne fra kl. 14:00 til kl. 18:00.

Pris voksne kr. 435, barn 7-12 år kr. 175,
Barn 3-6 år kr. 75,-

Vær tidlig ute og forhåndsbestill på tlf: 66 90 22 11 eller
epost: vettre.resepsjon@thonhotels.no

BRASERIET I VOLLEN 
Vi har gleden av å tilby 3 retters 17. mai meny

til hele familien.

Fortsatt ledig bordsetting kl 15.30 og 18.00

Bordreservasjon på: mm@matsogmartin.com
eller 66 76 02 00 

Slemmestadveien 435 • 1390 Vollen • Tlf. 66 76 02 00

Velkommen til

Man-lør: 10-19. Søn: 12-19. 17. mai: 7-15


