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Checklista inför Albufeiralunch/middag 
 

Bifogar lista på tips för våra värdpar. Listan är ett stöd och kan självklart 
revideras av värdarna. 

 
 Scouta i god tid efter restaurang, eller använd förslag av de vi känner till sedan 

tidigare, se lista nedan. 
Hur många personer kan de hantera, har de erfarenhet av stora grupper. Restaurangen 
ska kunna hantera minst 50 personer, gärna runt 60. Viktigt att maten serveras 
samtidigt till alla. 
MENY:  
Förrätt  
Varmrätt med två alternativ, kött eller fisk. Kan de servera buffé istället. 
Efterrätt och kaffe, en halv flaska vin till maten. 
Utomhus eller inomhus beroende av väder och årstid. Möjlighet att ändra snabbt till 
inomhus om dåligt väder.  
Hur är akustiken inomhus, kan vi samtala med varandra utan större problem. 
Toaletter. 
Parkeringsmöjligheter. 

 Boka. 
 Meddela webbansvarig i god tid så att informationen om restaurangen kommer på 

hemsidan. 
 Meddela ansvarig, Sonne, med inbjudan från värdparet om plats, kostnad och annat 

som behöver informeras om innan lunchen/middagen. Sonne mailar därefter ut den, 
gärna två veckor innan. 

 Nya medlemmar har företräde, deltagit två ggr, därefter ordinarie deltagare.  
Först till kvarn principen gäller för anmälan av gamla medlemmar, i mån av plats är 
även gäster välkomna. 
Anmälan kan göras senast tre dagar innan träffen och är bindande. En avanmälan kan 
göras upp till 48 timmar innan träffen, därefter betalning fullt ut. 

 Stäm av dagarna innan att allt är ok med restaurangen och antal gäster. 
 Stäm av samma dag. Allt ok och dukning efter väder. 
 Ansvariga är på plats i mycket god tid före gästerna, ca. kl. 11.45. De första gästerna 

är ofta tidiga. 
 Tar betalt och bockar av på dagens lista, delar ut namnskyltar. Namnskyltarna ordnas 

av Sonne.  
 Herrarna tar en namnlapp, damer, för bordsplaceringen och fördelning av desamma. 
 Bjuder in till kl.13.00 att det är dags att slå sig ned.  
 AKS-styrgrupp, Sonne eller annan från gruppen, välkomnar nya personer och 

eventuella gäster. 
 Maten ska serveras till alla 13.15. 
 Avslutar det hela när det är dags. Gör upp med restaurangen om betalningen. Lämna 

de resterande pengarna till Sonne i första hand eller den som representerar AKS. 
 

Rimlig prisnivå kan förslagsvis vara ca 20-25 Euro och ska då inkludera allt inklusive 
dricksen. 
Eventuellt överskott går till Barnen i Albufeira. 
 
Om ni har frågor kontakta gärna någon i AKS. 
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Sonne Larsson 
0046736546302 sonne-l@hotmail.com 
Överföring av lunch/middagsanmälningar, Mailar ut inbjudan, namnbrickor på deltagarna till 
de som anordnar lunch/middag. 
 
Ante Larsson 
ante53@icloud.com 
Webbansvarig. 
 
Ann Svensson 
0046702006943 ann59@outlook.pt  
Instruktioner om det ska vara någon aktivitet kopplad till lunch/middag. 
 
Göran Ljungberg 
00351 916 626 412 goranljungberg@icloud.com  
Fadder ansvarig för de som ska arrangera lunch/middag. 
 
Birgitta Polbratt 
0046706227708 birgitta.polbratt@hotmail.com  
Checklistan.  
 
Vi i Albufeira Klubbens Styrgrupp hjälper gärna till med tips på restaurangförslag, Hör gärna 
av er i sådana fall till någon utav oss.  
 
Här är namn på några restauranger som tidigare använts för större sällskap, ca 50-60 personer. 
 
OBS! Under vinterhalvåret är det många som stänger under olika perioder!  
 
A casa do Avô 
http://www.restaurante-acasadoavo.com 
Nuno Encarnacao 
289 513 282 
914 183 774  
 
Restaurant Bailote 
R. 5 de Outubro 44 
8200-151 Albufeira 
289583370 
 
Restaurante Veneza 
8200-488, Paderne, Albufeira 
289367129 
 
Restaurante Mato à Vista 
Cabanita Cx. Postal 221P 
8200-461 Paderne, Albufeira 
+351 289367101, +351 967036016 
 
Sao Rafael Atlantico, NAU Hotels & Resorts 
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Rua dos Corais 
8200-613 Albufeira 
+351 289599420 
 
Ponta Grande Resort 
Sesmarias Sao Rafael 
8200-385 Albufeira 
+351 289510290 
 
Camping 
Parque de campismo de Albufeira, Est. das Ferreiras, Albufeira 
Jose Mario 
967 689 672 
 
Restaurante The Cockerel 
R. Alexandre Herculano 29 
8200-269 Albufeira 
289542609 
 
Johnny Hoopers Saxophone Bistro 
http://www.johnnyhooper.com/bistro 
R. Almeida Garett 30 
8200-272 Albufeira 
Inget telefon nr. angivet på hemsidan 
  
Restaurangskolan 
Manuel Serra 
manuel.serra@turismodeportugal.pt 
289 007 200 
Escolas do Turismo de Portugal // Algarve 
Largo de São Francisco 
8000 - 142  Faro 
 


