
 

 

Hemsidan 
 
[Bar name]  
[Bar name] är vår ytterst komfortabla bar. Innanför [Restaurant1]:s matsalar ligger 
vår ombonade dryckes-oas som en rejält vadderad innerficka. I denna sidesklädda 
komfort-salong kan man sjunka ner i välstoppade [Manufacturer brand]-fåtöljer 
och ägna sig åt en stunds (eller en hel kvälls) alkoholromantik. Här är ni alltid 
välkomna att droppa in på ett glas eller två men några av våra fåtöljer är också 
bokningsbara så med lite förberedelse kan man alltid vara säker på att man har en 
ytterst komfortabel fåtölj och stund framför sig. Man kan med andra ord boka 
platser till alla dryckesorienterade tillfällen. Komfort är här på [Bar name] ett ledord 
och vi hoppas kunna erbjuda er den där bekvämaste av fördrinkar, underlätta det 
där mötet som kräver bättre flytande inspiration, finnas till och vara ett stöd för det 
sociala drickar-samkvämet eller bara rätt upp och ner vara en komfortabel oas i det 
oändligt härliga nattsuddet. Kom ihåg, det är alltid dubbelt så gott att dricka med 
komfort. 
Välkommen! 
 
Drycker (+ länk till den stora vinlistan som man får upp den på [Restaurant1]) 
Vi är, och har alltid varit, ett gäng inbitna alkoholromantiker och det mesta som är 
jäst, destillerat eller både och intresserar oss. Detta speglar givetvis det digra 
utbudet av (alkoholhaltiga) drycker på [Bar name]. Vi arbetar med ett dynamiskt 
sortiment av glasviner från de klassiska vindistrikten, hantverksöl från när och 
fjärran, klassiska drinkar med husets twist och en uppsjö av digestif-sprit. Som 
komplement till detta har vi även vår stora vinkällare. Denna rymmer i dag en 
mängd viner (ca 14 000 flaskor vin fördelat på ca 1600 etiketter) med fokus på 
klassiska vindistrikt och länder. Skål!   
 
Innergården och våra rökdon 
En trappa upp från [Bar name] ligger vår innergård och här huserar även vår 
sommargrill [Restaurant2] under sommaren. Hit upp kan man ta med sig sin dryck, 
lyssna på Kubansk jazz och ha himlen som tak. Att ha himlen som tak ger ju i dessa 
förbudstider en fin fördel: Man kan ägna sig åt rökning av de flesta slag och det 
gillar ju vi skarpt. Humidor-skåpet på [Bar name] är fyllt med handrullade 
Kubanska cigarrer. Cuaba, Cohiba, Partagas, Montecristo, H. Upmann, Hoyo de 
Monterey, Punsch, Ramon Allones och Romeo y Julieta är några märken som alltid 
finns representerade hos oss men vill du eller ditt sällskap helst sopa i dig en 
mintcigg till drinken så går det givetvis utmärkt (Den måste du dock ha med dig 
själv). 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Mat  
Drycken står i centrum på [Bar name] men dryck kräver ju mat precis som mat 
kräver dryck så därför har vi satt ihop en meny som ackompanjerar drickandet 
utmärkt. Den består av blandade snacks, våra lagrade charkuterier, canapéer, 
köttmackor, ostar och desserter och är byggd för att passa för dryckerna innan, 
eller efter (eller både och) det aktuella restaurangbesöket men även för att mätta 
belåtet om man väljer att göra besöket till en helkväll.  
 
 
Kontakt/Boka din [Manufacturer brand]-fåtölj  
[Bar name] 

Gatugatan 123  
SE-123 45 Staden, Sweden 
info@[Bar name].se 
 
[Bar name] har öppet måndag-lördag 15.00-00.00 
 
För att boka din [Manufacturer brand]-fåtölj ring: [Domestic phone-no.1]   
Vi börjar svara i telefon måndag till lördag från absolut senast kl 14.00. 
 

Press 
För pressfrågor gällande någon av våra restauranger  ([Restaurant1], [Restaurant2], 
[Restaurant3], [Restaurant4] och [Bar name]) kontakta restaurangchef [Restaurant 
Manager] på [Restaurant Manager]@ [Bar name].se eller på telefon [International 
phone no.2] 
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