
Följ med och upplev en av de allra bästa
golfdestinationerna i Europa i mars. Vi har
fått några platser över till Costa Navarino i
Grekland i 20-27 mars 2022. Finns det något
intresse för detta så är ni välkomna att höra
av er. Det finns endast 2st platser så först till
kvarn gäller.

Vill du hellre resa i februari så finns det två
platser kvar till Valle del Este!

Vid intresse kontakta Frasse på
frasse@akgk.se eller 0706-395035.

Läs mer om resorna här!
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Boka din Nyårsmeny hos Ostbutiken

Nu kan ni boka er nyårsmeny 4-rätters meny för avhämtning från Ostbutiken - ni bokar enkelt
på www.ostbutiken.com - varmt välkomna med era bokningar!

MENY
Gulbeta & pilgrimsmussla
- Tartar på gulbeta med halstrad pilgrimsmussla, rostad vitlöksemulsion & rotfruktschips,
picklade senapsfrön & dillolja

Ankbröst & croquette med Comté
- Lättrökt ankbröst med croquette & Comté, syrad kålrabbi & confiterad gul tomat, grönkål
från Vejby, blomkålscrème & salviasky

Ostar
- Två utvalda ostar med tillbehör

Choklad, fikon & honung
- Mörk chokladterrin med honungskrisp, vit
choklad & yoghurtcrème, rostat bovete &
färskt fikon

Vinnarpralin från Chocolatte
- perfekt till ka�et

Menyn är helt färdiglagad och behöver
endast värmas och läggas upp enligt
medföljande beskrivning, menykort ingår till
samtliga i sällskapet.

www.timecenter.se/ostbutikenevent

Julklappstips

Behöver du ett julklappstips? Du väl om att med vårt Åkagårdskort så väljer mottagaren själv
vilket av de fyra företagen presentkortet löses in på. 

Mottagaren kan välja på:
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Lyngåkravägen 39, BÅSTAD tfn 0431-41 77 30
info@akgk.se

Avsluta prenumerationen

- Åkagårdens Golfbana AB
- HEAD-Pro Frasse Pettersson
- Ostbutiken Åkagården
- Klubb-Pro John Ståhl

Ett annat julklappstips är ett Årskort på vår Korthålsbana. Med ett årskort så spelar
mottagaren fritt hela året (2022) på banan. E�ersom Korthålsbana är en Pay and play bana
så behövs inget medlemskap i en golfklubb eller något Grönt Kort.

Pris
Junior 0-21 år
500 kr

Senior 22 och uppåt
1000kr

Våra huvudsponsorer

Åkag årdens GK
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