BY DAG
LØR

Lørdag
26. januar

I SARPSBORG SENTRUM

Velkommen til en innholdsrik bylørdag i Sarpsborg!
Bli med på barneaktiviteter i gågata fra kl. 12.00-15.00.
Modul Event & Conference lager taubanekonkurranse, skyting på skiskytterblink og
andre morsomme konkurranser og utfordringer. De serverer også solbær toddy og
griller marshmallows over bålpanne.

SCANDIC SARPSBORG

TVETE

Start dagen med frokost fra kl. 07.00-10.30.
90,- pr.voksen, 50,- pr.barn ( t.o.m 10 år).

Servering av kaffe og konfekt. Salget er i gang.
Opptil 70% på alle salgsvarer.

ODEON KINO SARPSBORG

MODENA

Barnas Superkino kl. 11.00 til 17.00. Det blir
alittertatovering, ansiktsmaling, ballongklovn og mye
moro for barna.
BARNESYSSEL PÅ BORGARSYSSEL MUSEUM
Slim på museet fra kl. 11.00 – 15.00 (80,- for
voksne/35,- for barn). Velkommen til Barnesyssel,
Borgarsyssel museums splitter nye familietilbud
i helgene.

CHEZ LILLIAN OG STUDIO BRØNN

Bylørdag = jeanslørdag hos Modena. Kjøp din
favorittjeans og få -20%. Møt Vibeke fra Hudpleie &
Estetikk å få hudanalyse og personlige råd om valg
av hudprodukter.

EGON SARPSBORG

Servering av kaffe og varm sjokolade på torget.
Snurr lykkehjulet og vinn flotte premier fra
kl. 12.00-15.00.

O´LEARYS

Salget fortsetter hos Chez Lillian! De serverer deilig
bakst, og barna kan ta bilde med fuglene Sissi og Bella
hos Studio Brønn.

Bobby Orr`s Burger 99,- Gratis kuleis med
sjokoladesaus til barn opp til og med 12 år. Maskoten
Larry gir ut kakao til alle mellom kl. 12.00 og 15.00.

GALLERI AURUM

KAFFELITEN

Alle handlende kunder er med i trekningen av et
snøfnugg-smykke! Nyhetene fra Edblad er på plass.

Schnitzel kr 149,-.

MUZT & MISTER

Kjøp en vinterjakke, få et skjerf.

«Lørdagsbiffen» 159,- Serveres med bernaisesaus,
stekte båtpoteter og salat. Livemusikk fra 22.30.

RETRO VINYL

BIG HORN STEAK HOUSE

Velkommen!
Velkommen til et varmt lokale med kaffe, kul musikk,

DICKENS SARPSBORG

og ikke minst 10% på alle varer.

Dagens rett kr 199,-. 200 gram entrecôte serveres
med pommes frites og bearnaisesaus.

GULLSMED KYRRE BERG

ART SUSHI SOLSIDEN

Ved kjøp av gaver til babyshower/dåp/navndag, gir de
gratis gravering av navn og dato.

Ramen, japansk nudelsuppe med langtidsstekt
svinenakke til 119,-.

