Dom bästa snacksen till en lyckad casinokväll
Äntligen känns det som att restriktionerna kommer att släppas och att vi snart igen kommer
att få njuta av mat och dryck i goda vänners lag. Något som många ser fram emot är att samla
familj och vänner och äntligen få spela lite casino ihop igen, det kanske kan röra sig om lite
kortspel eller varför inte spela lite casino online? Frågan är nu, vad kan man bjuda på som inte
är så svårt att få ihop men också som anses vara lite exklusivare än att ställa fram den där lite
halvtrista chipsskålen till sin casinofest? På CasinoUtanGränser har listat man personliga
favoriter nedan som vi vet passar alla helt perfekt.
Artikeln är i samarbete med Casinoutangränser

Grillad vitlökssparris med serranoskinka
Fräs några sparrisar i olivolja och tillsätt en skivad vitlök. När man steker sparrisen vill man inte att
sparrisen ska bli genomstekt och att de endast ska bli lätt varma och hinna ta smak av vitlöken. Salta
med några generösa nypor flingsalt och sedan linda en skiva serranoskinka runt och lägga upp på ett
serveringsfat, detta brukar gå hem hos alla och passar perfekt för en lite mer exklusivare känsla på sin
casinokväll.
Stekta oliver med citron och örter
Sila en burk kalamataoliver och låt stå, medans man väntar på att vattnet ska rinna av så hackar man en
vitlök och också river av skalet av en citron. Ta en stekpanna och häll i rikligt med högkvalitativ olivolja.

Sedan är det i med oliverna och vitlöken som gäller, stek i ca 10 minuter tills oliverna blir skrynkliga. Rör
i citronskalet och servera med färska örter, lite flingsalt har aldrig skadat heller för den delen.
Var ska man spela casino?
Nu när snacksen äntligen är klara så kommer ju frågan, var ska man egentligen spela casino någonstans?
När den här artikeln skrivs är fortfarande alla landbaserade casinon stängda i Sverige och t.o.m. har
casinot i Sundsvall tyvärr stängt för gott på grund av ett minskande kundunderlag. När casinot öppnades
i Sundsvall 2001 var det då det första internationella casinot som Sverige hade och nu finns det totalt 3
landbaserade casinon i Sverige. När det kommer till casinon på nätet så har det blivit vanligare och
vanligare är att svenska spelare letar sig ut på utländska online casinon där man kan njuta av att spela
utan spelgränser och med större bonusar. Nu för tiden får man tyvärr inga stora bonusar på svenska
casinon så om man vill njuta av det så får man då titta på utländska varianter istället.

