MENY
DET ÄR VIKTIGT ATT SPORTUTÖVARE FÅR I SIG TILLRÄCKLIGT
MED NÄRING - DET ÄR JU SEDAN GAMMALT...

STORA PICKNICKLÅDAN

LILLA PICKNICKLÅDAN

355:- (lagom för 2-3 pers)

245:- (lagom för 2-3 pers)
Lagrad hårdost
Saltrostad majs
Marinerade oliver
Cornichons
Färskost med örter
Färskost med soltorkad tomat
Hembakat bröd

Kvällens 3 utvalda Charkuterier
Lagrad hårdost
Marinerade oliver
Saltrostad majs
Färskost med örter
Färskost med soltorkad tomat
Hembakat bröd

LÅDA MED BÄRS
470:-

LÅDA MED 2 FLASKOR VIN 750:Välj själva mellan husets
röda, vita eller rosé.

Åtta ljusa, härligt
isade lager.

MIXLÅDAN
610:4 härligt isade lager och 1 flaska vin.
(välj mellan rött, vitt och rosé).

BOULE & KROCKET
SOM SÅ MYCKET ANNAT GOTT HÄR I VÄRLDEN HÄRSTAMMAR DEN
ÄDLA SPORTEN BOULE PÉTANQUE FRÅN DEN FRANSKA RIVIERAN,
NÄRMARE BESTÄMT FRÅN MARSEILLE, OCH I SANN FRANSK ANDA TAR
DET FEM MINUTER ATT LÄRA SIG, MEN EN HEL LIVSTID A TT BEMÄSTRA!
NEDAN KAN NI LÄRA ER HUR MAN SPELAR BOULE.
KROCKET, JA DET UTGÅR VI IFRÅN ATT NI REDAN KAN...
GRUNDERNA
Boule går ut på att placera sina klot så nära
den lilla träkulan, den s k “Lillen” som möjligt.
Ditt lag får ett poäng för var je klot som lig ger
när mare lillen än motståndarlagets bästa klot.
Det är med andra ord bara ett lag som får
poäng i var je omgång. Det lag som först når 13
poäng vinner.
DELA IN I LAG
Man spelar alltid i två lag mot varandra:
- Trippel, spelas tre mot tre, med två klot var.
- Dubbel, spelas två mot två, med tre klot var.
- Singel, spelas en mot en, med tre klot var.
Man spelar såklart mot varandra, men man
enas alltid tillsammans om bästa klot och
slutlig poäng.
LÄR DIG KASTA
Man kastar kloten på två sätt...men inget av
dem heter kasta:
- Läg ga, är att läg ga det egna klotet så nära
lillen som möjligt.
- Skjuta, handlar om att stöta bort motståndarens klot.

200:-/TIMME VID FÖRBOKNING
100:-/TIMME VID SPONTANSPEL
Boule & krocket bokas via hemsidan
eller mejl till:
djurgardsbrunn@bockholmengruppen.com
Avbokning samma dag debiteras
med 100:-men vid regn uteblir
avbokningsavgiften.

SPELA MATCH
Lagen lottar om vem som skall bör ja kasta
lillen:
- Det lag som bör jar ritar en ring i gr uset
(eller läg ger ut ringen), ställer sig däri och
kastar ut lillen 6-10m.
- Sen kastar samma lag sitt första klot och
sedan kastar motståndarlaget sitt första
klot.
- Därefter kastar det lag vars klot lig ger
längst ifrån lillen.
När alla klot är kastade är omgången slut.

... OCH VIKTIGAST AV ALLT!
GLÖM INTE BORT ATT FÖRLORAREN
MÅSTE BJUDA LAGET RUNT PÅ DRYCK!

