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NYHETER FRÅN PDF
ÅRETS GODASTE OCH TREVLIGASTE NYHETER!
Just nu sjuder det av verksamhet på våra krogar och i vår koncern.
PDF Brasserie Group är landets mest dynamiska restauranggrupp.

FIRA JULAFTON
SOM EN PRINS!

En ny tradition är född!
Nästa år firar restaurang
Prinsen 120 år! Vi smygstartar
firandet genom en historisk
händelse: Prinsen öppnar portarna på julafton! Välkommen
att ansluta till en fantastisk
afton med god mat och dryck
i Prinsens gemytliga matsal. Vi
erbjuder hela vår á la carte
och en spännande tre rätters
meny.

JULBORDSTIDER

FIRA NYÅR
HOS OSS!

Klassiskt på Godthem!
När det lackar mot jul mobiliserar vi all vår kreativitet för
att ge dig och vännerna en
riktigt genuin, personlig och
oförglömlig upplevelse. Våra
berömda inläggningar av sill
och strömming får en extra
twist och vårt julbord dukas
upp med hemlagat kallskuret
och delikat småvarmt i små
koppargrytor. Mums!

I år har vi öppet på Prinsen, Trattorian, Il Tempo,
Café Milano, Villa Godthem och Zink Grill
Vi har skapat spännande nyårsmenyer.
Missa inte dessa underbara skapelser. Snittar, Champagne, skaldjur, anklever, kött och fisk från utvalda producenter, ekologiska
grönsaker och ett virrvarr av desserter från när och fjärran. Allt
ackompanjerat av goda drycker från våra partners från Frankrike,
Italien och Spanien. Dessa får du inte gå miste om.
Boka bord nu! Detta brukar vara en av årets höjdpunkter.

CAFÉ MILANO

Missa inte denna
italienska krog. Miljön
är underbar. Köket,
kanske bäst i stan! Pizza,
nygjord pasta. Rotisseri
och grill. Gail hjälper
dig med bord om du
vill känna dig som en
italienare för en kväll.

Sött slut!
Dessertbordet blir julens absoluta höjdpunkt. Större och mer
spännande än någonsin.

GERHARD 72 ÅR

NYÅRSDAGENS BÄSTA
Du missar väl inte
PIZZA DAGEN!

.

Oj vad vi är stolta över vår
Gerhard. Han har varit hos oss
sedan 1976. Han har arbetat
som servitör, hovmästare och
flerfaldig bäst garderobiär i
stan! Förutom att vara en ikon
här på Prinsen så är Gerhard
även en konstnär i världsklass.
Många av hans verk i trompe
l’œil hänger på väggen. Du
träffar legenden varje söndag
och måndag i entrén!

Fira Jul på nytt vis!
Att fira jul på den toskanska
landsbygden är en upplevelse
i sig. Svenska jultraditioner och
det äkta italienska i harmoni
är något unikt. Upplev en ny
jultradition fylld av Italienska
smaker..
Välkommen till ett karaktärsfullt
och karismatiskt julbord!

Den 1:a Januari är den officiella pizza dagen, dagen
då du inte skall tänka på GI,
kolhydrater eller annat som du
kan hänge dig åt resten av
året. Frossa i våra fantastiska
pizzor gjorda efter recept av
pizza världsmästaren himself: Thierry Graffagnino!
Pizzorna serveras på Il Tempo och Trattorian.

ÅRETS FINASTE JULKLAPP
BARA TILL DIG!
NU SKALL DU HÖRA!
Om du köper ett
presentkort för 450:- så
laddar vi kortet med
500 kr.
Tänk återbäring direkt!

#loveamatrice

Stöd jordbävningsoffren i Amatrice.
För varje pasta all amatriciana går 20 kr
oavkortat till den drabbade byn Amatice i Lazio.
Boka ditt bord på Trattorian idag!

BORDSBOKNING

Klicka här för att beställa ditt presentkort
rayan@pdfbrasserie.se
Erbjudandet gäller t.o.m. 31/12-2016

08-684 238 00 / bokningen@pdfbrasserie.se

