
 

 

 

Hej!  

Jag är er nya krögare på YGK, mitt namn är Mario 
Cicerone, jag är från Rom i Italien, och har bott i 
Sverige i över 30 år. 

Jag har tidigare drivit Hotell Kullaberg i Mölle, haft 
restaurang i Playa del Carmen i México och jag har 
seglat runt jorden med lyxkryssare och då arbetat 
som restaurang- och bar chef. 

Jag kommer att ta hand om baren och serveringen på 
Restaurang Cicerone, kunniga kockar kommer att ha 
ansvar för köket och pizzaugnen. Ann-Britt, min 
delägare, hjälper mig med det administrativa. 

I Italien säger vi att köket är hjärtat till en restaurang! Därför kommer vi att tillaga gourmé rätter, svenska 
klassiker, italiensk pasta och extra god pizza från den italienska pizzaugnen. 

Jag vill göra denna restaurang till ett ställe dit alla kan komma, vi ska helt enkelt fungera som golfrestaurang 
men även en finare kvarterskrog. 

Till lunch blir det härlig klassisk husmanskost med möjlighet att inta en tallrik pasta eller en pizza. 
Vegetariskt och veganskt alternativ med god kvalitet kommer självklart alltid att erbjudas. Vi använder 
mestadels närproducerade råvaror och våra duktiga kockar från Sverige och Italien lagar alltid maten från 
grunden.  

Vi har med hjälp av golfklubbens underbara medlemmar förvandlat restaurangen till en trevlig och 
harmonisk plats och med en underbar utsikt. 

 

Vi kommer även att erbjuda catering från köket och pizzaugnen. Du kan även boka och abonnera till div 
fester. Vid bokning, kontakta restaurang.cicerone@gmail.com. Boka gärna bord vid större sällskap. 

YGKs medlemmar kommer dessutom att få 100kr extra att handla för vid köp av ett presentkort för minst 
1000 kr. 

Så småningom kommer vi att arrangera vinprovning, whiskyprovning och öl provning vid efterfrågan. 

Håll utkik på YGKs sida efter uppdateringar ang. dagens lunch och vidare kontaktinformation. Ni hittar oss 
under fliken Restaurang Cicerone.  

 

Vi planerar en separat invigning för medlemmar och en annan invigning för allmänheten i mars. Exakta 
datum kommer att presenteras inom kort.  
 

Varmt välkomna, benvenuti,  

Mario Cicerone/ Restaurang Cicerone tel.076-034 33 00 


