
TREKAMP      

fr. 265:-

Den ultimatautmaningen!

VÄLKOMNA T ILL 
”HELS INGBORGS 

ROL IGASTE RESTAURANG”

SPORTS BAR

4 CHAMPIONS

Hos oss finns det obegränsade möjligheter för alla 

i en av Europas modernaste bowlinghallar, restaurang 

av klass och nu även en modern Sportsbar. 

Vi anordnar gärna skräddarsydda lösningar med 

personalfest, julfest, konferens, 3-kamp mm. 

”HOS OSS ÄR
ALLT MÖJLIGT”

– Varför inte hyra hela Viktory Sportsbar 

till er favoritmatch!

TREKAMP      

fr. 295:-

ALLA PR ISER 
ÄR INKL.  MOMS!

www.olympiabowling.se

Den ultimatautmaningen!

BARNPAKET
Majskyckling eller 
Röding ...................................................180:-

Hamburgertallrik eller 
Kyckling nuggets ..............................155:-
Gäller för barn upp till 12 år i föräldrars sällskap.
I samtliga priser ingår valfritt från glassboxen samt 
dryck och en timmes bowling. Pris/person vid 
4-6 personer/bana. Tillägg vid färre pers/bana.

FÖRRÄTTER
Skagen
med Olympia Bowlings tillbehör ........................... 109:-

Oxcarpaccio
med tryffelkräm, rostade pinjenötter,
lagrad ost och ruccola ........................................ 109:-

Ört- och vitlökskyckling
med basilikaolja, getost och picklade rotfrukter .... 109:-

VÄLKOMNA T ILL 
”HELS INGBORGS 

ROL IGASTE RESTAURANG”

DESSERTER
Våran klassiska vaniljpannacotta
med bärkompott ................................................... 99:-

Mörk chokladmousse 
med rom .............................................................. 99:-

Frozen cheesecake 
med syltade jordgubbar och digestivekross ............ 99:-

VARMRÄTTER
i samtliga varmrättspriser ingår 

en timmes bowling. 
Priser inklusive en timmes bowling vid 4-6 per/bana. 

Pris utan bowling avdrages 50:-.

Majskyckling
med svamprisotto, morot och rödvinssky ..............319:-

Oxfilé
med vitlöksmör, rotfruktskaka, kål 
och madeirasås. ................................................. 369:-

Röding
med potatispuré smaksatt med rostad sötmandel
serveras med sparris och brynt smör .................. 339:-

Fläskfilé
med örtpotais, chillibearnaise och grönsaker. ....... 299:- 

Vegetariskt - Svamprisotto
serveras med sparris och basilikaolja ................... 269:- 

Skohyra: För er som inte har egna bowlingskor tillkommer 

hyra på dessa. Vuxna: 20/par Barn: 12/par. Önskar ni köpa egna 

bowlingskor kontakta Olympia Proshop 042-380 440.

SPORTS BAR

4 CHAMPIONS

Hos oss finns det obegränsade möjligheter för alla 

i en av Europas modernaste bowlinghallar, restaurang 

av klass och nu även en modern Sportsbar. 

Vi anordnar gärna skräddarsydda lösningar med 

personalfest, julfest, konferens, 3-kamp mm. 

”HOS OSS ÄR
ALLT MÖJLIGT”

– Varför inte hyra hela Viktory Sportsbar 

till er favoritmatch!

OXCARPACCIO VEGETARISKRISOTTO



BOWLING
KALAS

Bowling, mat, dryck 
och födelsedagspresent

Hamburgerka las
f r.  169: - 

Pannkakska las
f r.  149: - 

Priserna för Bowlingkalasen gäller per barn och ungdomar upp till 16 år. 
Skohyra tillkommer med 12:-/par

Ring och boka 042-38 04 40
www.olympiabowling.se

BOWLINGPRISER
Priserna avser enbart bowling, per bana och timme. 

Gäller t.o.m. 31 juli 2020

Måndag till lördag till kl. 18.00
samt söndagar till kl 16.00 ................................... 220:- 

Måndag till torsdag efter kl. 18.00 ........................ 300:- 

Fredagar och lördagar efter kl. 18.00 .................... 320:- 

Söndagar efter kl. 16.00 ...................................... 260:- 

Ungdom upp t.o.m 16 år 
måndag - fredag före kl. 18 ................................... 160:- 

SKOHYRA: 
Barn och skolungdom .......................................12:-/par

Vuxna ..............................................................20:-/par

ÖPPETT IDER
Med reservertion för ändring

MÅNDAG ..................................................09.00 - 20.00

TISDAG - TORSDAG ...................................09.00 - 22.00

FREDAG ....................................................09.00 - 00.00

LÖRDAG ...................................................10.00 - 00.00

SÖNDAG ...................................................10.00 - 20.00
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FESTPAKET
Nattbowling | Viktory Sportsbar | Shuffle | Basket | Spel | Restaurang

Personalfest | Svensexa | Möhippa | Representation | Julfest | Trekamp | Barnkalas

tillsammans med Bowlingföre-

DISCOBOWLING

söndagar efter 16.00

tillkommer 20:- extra per deltagare

NYHET!


