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Vinter i Kåbdalis, trots den varma 

inledningen av höstlovet. 
 

Värmen och regnet har gjort att det bara finns en anläggning i Sverige som har kunnat öppna som 

utlovat. Vi har Becca Backen öppen och snödjupet är ca.50 cm! 

I stort sett all snö är borta från marken, men uppe i backen lyser snön vit och mycket bra 

förhållanden rapporteras i berget. 

Under oktober har det i det tysta skett en ombyggnation av Gamla Krogen. Inget 

revolutionerande, men baren är ombyggd, scenen är höjd så alla på läktaren får kontakt med 

banden. En helt ny läktare för 16 personer har byggts och belysningen i lokalen har uppgraderats. 

Resultatet har helt enkelt blivit strålande där både nöjes och restaurangmiljön har förbättrats. Helt 

klart något att fira, därför erbjuder vi på fredag 31/10 en trerätters invigningsmiddag till ett riktigt 

kanonpris - endast 270 kronor. Barn får hamburgertallrik och glass för 80kr om de ej vill ha 

middagen. 

Förrätt: Svampsoppa 

Varmrätt: Anka med rotfruktspuré och dragonsky. 

Dessert: Höstäppeldessert. 

På lördag Invigs scenen och nöjeshösten  

DJ Emil står för showen;  15,30-17,30 blir det afterskiröj och senare på kvällen efter 22.00 

nattklubb. 

Vi serverar en Halloweenbuffè 18 – 21 för 250 kr, barn 7-12 äter för 100 och mindre barn än så går 

gratis på middag. Här kommer det att finnas olika kött från grillen, ormsvansar, snorkråkor och 

slembollar. Till köttet lär visst vampyrsåsen passa särskilt bra. 

Efter middagen har vi prisutdelning till de bästa halloween utklädnaderna. 

Boka bord hos Sandra, sandra@kabdalis.com eller 070 2165929 

I Kårleone kör vi på lördag 1/11i gång vår skaldjurssatsning. I festvåningen serverar vi alla lördagar 

denna säsong skaldjur som ostron, havskräftor, musslor räkor, bröd och aioli. I baren finner man 

kalla champagner och mousserande viner. På drinklistan återfinns klassiska drinkar som Mojito, 

old fashion, mm. Ett stort skaldjursfat att dela på kostar 500, medan ett halvt kostar 300. Om man 

äter skaldjur får man rabatt på Champagne! Ex. vis kommer en Moet eller Bollinger att kosta 

endast 500 kr! Skaldjuren serveras mellan 15 -22,  på så sätt  kan man välja denna lyx och miljö till 

afterskin, till middag eller sent då man vill avsluta eller inleda en kväll på ett festligt sätt. 

Vi hoppas att skaldjuren kommer att bli en succé, för att säkert få plats måste man nog vissa 

kvällar gardera sig genom att reservera plats via Sandra. 

Kårleones A´la carte har i år omarbetats till att innehålla rätter med fisk, frigående grisar, 

pilgrimsmusslor och en del annat. Vi har därmed fått en restaurang med inriktning på fisk, skaldjur 

och pizza/pasta. I Gamla Krogen fortsätter vi som vanligt att servera vårt goda grillade kött. 
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