
Puben kommer att vara öppen, med de restriktioner som vi fått, under hela v.15. Vi jobbar 
hårt med att hålla avstånd mellan gästerna. Vi har övergått till bordsservering för att 
eliminera risken med köbildning och hoppas att alla gäster förstår & hjälper oss att hålla 
detta. Men gästerna är självklart varmt välkomna till Salooen för att äta något gott och 
testa några av våra goda ölsorter.  
Vill man så finns möjlighet att beställa take-away från våran pubmeny! 
Vi kan även köra ut maten åt er. 

Vi på Borgagården kommer fortsätta att ha stugbyn öppen trotts att Borgafjällbackarna är 
stängda för restan av vinter säsongen, då vi både har en del arbetare som bor hos oss 
samt flera gäster som gärna åker på tur eller på skoter. 
Våra avbokningsvillkor kvarstår då vi inte har fått restriktioner om att vi måste stänga 
stuguthyrningen. Vi hoppas att alla gäster känner med oss och förstår att varje krona vi 
kan får in är avgörande för våran framtid.   

När det kommer till stugorna så har vi tagit till extra åtgärder.
•  Vi går noggrant över alla ytor mellan varje gäst.
•  Om ni vill, kan vi lämna nyckeln i dörren. 
• Vi kan även erbjuda takeaway från våran pubmeny,                                                   

som vi kan bära upp till stugorna.
Så vill man inte träffa någon annan så behöver man inte det.

Påskkassen kommer att erbjudas till gästerna som heller vill äta påskmat hemma. 
Hämtas tidigast på påskafton kl 12:00. 350,- p.p. FÖRBOKAS sista dagen söndag 5/4.

Påsktallrik serveras på långfredag kl 18:00 samt påskafton kl 16:30 & 19:30. Förbokas 
395,- p.p. Här har vi även begränsat antal platser!

Under påskhelgen har vi ställt in alla våra aktiviteter. 
Så som skattjakt för barnen, live underhållning, Big jump tävlingen, frukostbuffén och 

påskbuffén (som har blivit påsktallrik istället med beg. antal platser).

Det är tuffa tider för oss nu men vi kämpar på!


