
Nu öppnar restarangen!

På torsdag öppnar Ostbutiken upp sin

restaurang och butik hos oss! Restaurangen

har under den senaste månaden renoverats

och har blivit en riktig liten pärla.

Skärtorsdag 9-17

Långfredag 8-17

Påskafton 8-14

Påskdagen 8-16

Annandag påsk 8-16

Meny påskveckan

Räksallad  139:-

Grönärtsoppa med serranoskinka, syrad

grädde, ärtor & ost  110:-

Sallad med färskost & senapsbakad lax,

dillmarinerad potatis, haricoverts,

sommargurka & ramlöksdressing  120:-

Grytan - kyckling, vitlök, semitorkade

tomater, champinjoner & baconströssel  120:-

Burgare med pulled pork, rostad majs,

coleslaw, syrad lök avocado & bbq sås  159:-
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Medlemserbjudande på vagnbag

Nu har du som är medlem i klubben

möjlighet att köpa en vattentät bag från

Cobra, ultradry cart bag. Bagen finns i 4

färgställningar. Ordinarie pris är 2.999:- och

du som är medlem har 500:- rabatt så priset

Dubbla poäng på kläder & skor

Hos oss får du bonuspoäng varje gång du

handlar till ordinarie pris i Golfshopen. Det

enda du behöver göra är att uppge ditt GolID

när du behöver. Visst e det enkelt!

Mellan den 9/4-13/4 får du dubbla poäng när

Erbjudande i shopen



blir

2.499:-

du handlar kläder och skor!

Halmstad Golfarena

Den 9 maj har du möjlighet att följa med John

till Halmstad Golfarena. Det blir en dag fylld

med träning och spel på deras niohålsbana.

Läs mer på hemsidan eller kontakta John för

mer information 0709-18 00 55 eller

john@akgk.se.

Läs mer här!

Nybörjarkurs

Har nu någon som du känner som vill börja

spela golf eller du själv kanske vill det? Passa

då på att gå en Nybörjarkurs hos John. Dagar

och tider finns att läsa på hemsidan.

Har du några frågor så kan du kontakta

receptionen  0431-417730 - info@akgk.se.

Datum & tider
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Lyngåkravägen 39, BÅSTAD
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