
Välkommen till

Tivars
RESTAURANG - MEJERI - GÅRDSBUTIK

Hos oss händer det alltid något
Musik, mat, mordgåtor och annat skoj. 
Spar denna folder så har ni schemat för hela hösten

Oktober: 
Lördagar 11.30-16
Söndagar 11.30-16. 

Bokningsbart alla dagar för grupper 
om 10 personer valfri tid.

Tel: 070-385 51 52,      Mail: bokning@tivars.se

Ni finner oss även på Rekoringar 
och marknader runtomkring.
Är du inte med i rekoringen? 

Anslut dig via facebook: rekoring Östersund, Berg, 
Härjedalen, krokom eller annan närliggande rekoring.

Öppettider efter 29/8: 
September:

Fredagar 16-20
Lördagar 11.30-18
Söndagar 11.30-16 

13-14/11 Farsdagsb
uffé  298:-

3-rättermeny

Fredag 13/11 kl 16-
20

Lördag 14/11 kl 13-
20

26-28/11 Julbord

November

3-5/12 Julbord

10-12/12 Julbord

17-19/12 Julbord

22/12 Julavslutnin
g kl 16-20

Gårdsbutiken är ö
ppen och vi bjude

r alla kunder 

på julfika och öns
kar alla en riktigt

 God Jul

December



Sön 12/9 kl 13
-16  

Kjell Andersson 
signerar sin bok

:

Krogkungen 

och unerhålle
r med Trense

Fredag 27/8 kl 18.
00

Kräftskiva
med klassiska tillb

ehör 

och underhållning

17/9 Pizzafredag k
l 16-20

Ät här eller bestä
ll hämtpizza

24/9 Mordgåta kl
 18.00 495 kr

I priset ingår man
us till mordgåtan

, välkomstdrink, 

3-rätters buffémi
ddag samt pris til

l bästa manliga 

samt kvinnliga sp
elare (ert val) Det

 behövs minst 

14 personer totalt 
för att vi skall kun

na genomföra kv
ällen. 

25/9 Musikkväll m
ed quiz kl 18.00

Underhållning av
 Erik Wennergren

,

Buffémiddag. Pri
s 198 kr

9/10  Fondueafto
n kl 17.00 349:-

Oxfilé, 5 såser, bla
ndsallad, syltlök, 

champinjoner, 

tomater, friterad 
kanotpotatis och 

rödvinsbuljong

inkl 1 glas vin elle
r 1 starköl. Alkoho

lfritt alt. 299:-

16/10 Ostens afton
 250:-

Är du nyfiken på v
årt sortiment är de

tta kvällen för dig
. Ni får en hel 

middag i ostens te
cken med provsma

k på det mesta i o
stväg. 

Vi berättar om ost
tillverkningen och 

Ni får ställa frågor
 om detta.

23/10 Ostfondue 2
50:-

serveras med 3 so
rters bröd, cornich

ons, blomkål, 

serranoskinka, co
cktailtomater, kr

onärtskocka

30/10 Säsongsbyte
 198:-

Nu är säsongen sl
ut och vi går in i v

intertiden. 

Vi tömmer förråd
en för att fylla på

 nytt. Happy hou
r, 

buffé med kocke
ns överraskning o

ch underhållning 
av: Pär Ekholm

269:-

Lördag 11/9 kl 11-18,  söndag 12/9 kl 11-16

Försäljning av egna produkter som 
ost, tjockmjölk, fil, sylt, saft, godis, pajer,
och andra godsaker. 3 st ostar 180 kr

Försäljning av 
Norderöpotatis 

Gratis-prova-på 
kajakpaddling

Helgbuffé
kl 11-16

119:- 
två varmrätter, sallad, smör, 
bröd, ost, måltidsdryck 

och kaffe

Kak- &
tårtbuffé 
17 öre/g

Kak- &
tårtbuffé 
17 öre/g

Baka din egen
Minipizza
75:- 

med vår egen ost 
och goda tillbehör

Tipsprommenad- vad har du kvar i påsen?-  20:-

September

Sept
ember

Augusti

Oktober

I gårdsbutiken finner ni 
hantverk och godsaker från lokala

producenter


