
Vill ni göra barnkalaset till något 

alldeles extra? 

Då skall ni boka barnens kalas hos oss 

på Roslagsbowling

Log



Bowlingkalas
Olika paket:

Meny 1: Pannkakor med 
grädde och sylt

• 140kr/deltagare

Meny 2:  Tacotallrik

• 160kr/deltagare

Meny 3 
Hamburgare/pommes och 
bowling

• 170kr/deltagare

Meny 4: korv o bowling

• 110 kr/deltagare

Tillval till alla menyer:

Tårta: endast offert 

Glass med kola/choklassås
45kr/deltagare

Chips: 20 kr/deltagare

Roslagsbowlings godispåse: 
30kr/deltagare

 Välkomna till Roslagsbowling. 

 Vi erbjuder er bowlingkalas med olika 

matmenyer

 Bowling

 Spela traditionell bowling

 Bild på födelsedagsbarnet kan läggas upp på 

skärmarna

 Mad Games – Bowling som du aldrig tidigare 

upplevt det. 



Bowlingkalas med pannkaka

I paketet ingår per 
deltagare:

1 timmes bowling

Pannkakstallrik

1 läsk (33 cl)

Tillval:

Glass med 
kola/chokladsås: 45:-
/deltagare

Tårta : per offert

Chips: 20 
kr/deltagare

Roslagsbowlings 
godispåse: 30 
kr/deltagare



Bowlingkalas med tacotallrik

I paketet ingår per 
deltagare:

1 timmes bowling

1 tacotallrik

1 läsk (33 cl)

Tillval:

Glass med 
kola/chokladsås: 45:-
/deltagare

Tårta : per offert

Chips: 20 
kr/deltagare

Roslagsbowlings 
godispåse: 30 
kr/deltagare



Bowlingkalas med Hamburgare

I paketet ingår per 
deltagare:

1 timmes bowling

1 hamburgare med 
pommes frites

1 läsk (33 cl)

Tillval:

Ost på hamburgaren: 5 
kr/deltagare

Tillval:

Glass med 
kola/chokladsås: 45:-
/deltagare

Tårta : per offert

Chips: 20 kr/deltagare

Roslagsbowlings 
godispåse: 30 
kr/deltagare



Bowlingkalas inklusive Korvmeny

I paketet ingår per 
deltagare:

1 timmes bowling

1 korv med bröd 

1 festis (tetra)

Tillval:

Tårta : per offert

Chips: 20 
kr/deltagare

Roslagsbowlings 
godispåse: 30 
kr/deltagare



Vid bokning av barnkalas
Tänk på följande:

För att du ska få en tid som 
passar dig så boka minst 2 
veckor i förväg

Ändra antalet barn kan göras 
fram till Tisdag samma vecka

Tänk på att meddela 
eventuella allergier vid 
bokningen. Vi kan lösa det 
mesta. 

Vi hjälper till med 
barnkalaset, men några 
föräldrar bör vara  med vid 
banorna. 

Vi bokar in 3-4 barn per 
bana


