Allt från chokladtryfflar
till skummande klosteröl

Belgiska veckor
20 mars – 31 mars
Allt från chokladtryfflar
till skummande klosteröl

Välkommen att njuta det bästa från mat- och dryckeslandet Belgien.
Vi har specialimporterat delikatesser från de finaste distrikten och
kan erbjuda dig allt från exklusiva tryfflar till unika klosteröl. Du
har chansen att ta del av detta unika utbud mellan 20 mars – 31
mars. Tänk på att boka bord i förväg om ni är många som vill festa på
belgiskt vis. Smakelijk!
Smakprov av våra belgiska delikatesser
• Mytomspunna skummande belgiska fatöl och lagrad öl
• Vällagrade och krämiga belgiska ostar
• Förföriska belgiska tryfflar m.m.
Belgisk ölprovning
Boka en ölprovning.
Under våra belgiska
veckor kan vi erbjuda
exklusiva ölprovningar
där du får en initierad
inblick i Belgiens
olika ölsorter och
framställningsprocesser.
Detta är en riktig
upplevelse och
uppskattas mycket.

Skummande
belgiska fatöl
Speciellt för våra
belgiska veckor
kopplar vi våra kranar
till läckerheter från en
mängd olika belgiska
bryggerier, stora
som små. Vi fyller
upp de unika glasen
och ger dig en riktig
smakupplevelse.

Ett 100-tal lagrade
belgiska öl
Nu har du chansen
att smaka på lagrad
öl. Vi plockar fram
ett 100-tal sorter
från vår ölkällare. De
allra äldsta är lagrade
sedan år 1988. Flera
har en fängslande
historia bakom sig.

Vällagrade och
krämiga belgiska
ostar
Att njuta en äkta
belgisk ost är en
ynnerst. Få länder
kan tillverka ost
på det unika sätt
som Belgien gör. Ta
chansen att uppleva
dessa aromer och
smaker.

Hartelijk welkom!
Tegnérgatan 2C tel. 08-458 95 00 www.maninthemoon.nu

Förföriska
belgiska tryfflar
Det går inte att
beskriva den
förföriska smaken
från dessa lena
delikatesser. Ta en
tugga, blunda och
upplev dessa små
underverk själv.

Belgiska musslor
Belgarna är kända
för att tillaga de
absolut bästa
musslorna. Vi har
kommit över recepten
och kan nu kittla
dina smaklökar med
klassiska smaker och
några nydanande
blandningar.

