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Har ni en Chambre Separée, finns det möjlighet att sitta avskilt?
Vi har ingen Chambre Separée. Vår nedre matsal går dock att abonnera på förfrågan. Vänligen
maila oss på hov@nytorget6.com.
Om vi är ett större sällskap går det att boka?
Ja. Vänligen maila in förfrågan till oss på hov@nytorget6.com för sällskap över 8p.
Är hundar välkomna?
Ja. Detta behövs dock informeras vid bokningen. Hunden ska ligga i sin väska alternativt få
plats under bordet och inte störa övriga gäster.
Kan vi ta med barn till er restaurang- erbjuder ni barnstolar, får barnvagn tas med in?
Ja, barn är mer än välkomna men vi har tyvärr inga barnstolar att tillgå och barnvagnar måste
lämnas utanför pga brandföreskrifter. Det går dock bra att ta med insats eller babyskydd. Barn
måste även inkluderas i antalet gäster vid bokningen.
Har ni handikapps toalett eller skötbord?
Nej
Kan vi välja vilket bord vi önskar boka?
Nej. Det går inte att boka specifika bord men vi kan ta emot önskemål.
Kan vi boka drink bord?
Vi tar ej emot reservationer för enbart dryck. Det är drop-in i baren som gäller.
Krävs det en reservation eller går det att komma förbi spontant?
I baren finns det nästan alltid plats för drop in för våra spontana gäster
Får vi ta med egen tårta eller kan ni ordna en tårta?
Nej. Vi anordnar ej kalas.
Vi skulle vilja överraska med en blomma eller tårtljus är det något ni kan ordna?
Det går bra att förboka från vår meny. Ljus/blomma kan ni ta med själva.
En i sällskapet har allergier finns det nåt den kan äta?
Absolut maila oss på hov@nytorget6.com så hjälper vi er.
Erbjuder ni take away?
Självklart, ring oss på 08-640 96 55 så hjälper vi er.
Erbjuder ni catering?
Nej
Kan ni fakturera?
Ja. Alla fakturabetalningar måste däremot godkännas i förväg via mejl på
hov@nytorget6.com
Säljer ni presentkort?
Ja. Vi säljer presentkort som fungerar på alla våra restauranger inom Boqueria
Group AB.
Finns det Wifi tillgängligt?
Ja
Vi har glömt en sak på restaurangen hur kontaktar vi er?
Mejla oss på hov@nytorget6.com eller ring oss på 08-640 96 55 så hjälper vi er.

