Invitasjon til Grand Dîner
på
Boen Gård, Tveit
Fredag 26. januar 2018 kl.19;00
Chers Confrères
Vi har gleden av å invitere til Grand Dîner på Boen Gård, Tveit. Chef Rôtisseur, og tidligere
vinner av Bocuse d`Or, Charles Tjessem og Maître Restaurateur Dagfinn Galdal gleder seg
til å gi oss en uforglemmelig aften på ærverdige Boen Gård på Tveit.
Meny
Boen Gård inviterer til en aperitiff kl.19;00
Det serveres en 5-retters meny inkl. drikke, etterfulgt av kaffe.
Transport
Vi har satt opp buss fra Grimstad og Kristiansand. Bussen fra Grimstad går fra Odden kl.
18;15. Den stopper på Viadukten i Lillesand 18;35. Bussen fra Kristiansand går fra Tinghuset
kl. 18;20. Bussene returnerer samme vei ca. kl. 23;00. Transport er inkludert i
couvertprisen.
Overnatting.
Dersom man har behov for overnatting kan man anmerke det i kommentarfeltet, så skal vi
kontakte et overnattingssted for tilbud i Kristiansand, Grimstad, eller på Boen Gård.
Påmelding
Pris pr. person medlem er: kr. 1500,00 Pris
pr. person gjest er:

kr. 1600,00

Påmeldingen er bindende.
Vi prøver oss nok en gang med påmelding via vårt nye medlemssystem. Det innebærer at
man trykker på linken under som leder direkte til et påmeldingsskjema. Her registrerer man
seg ved å skrive navnet, eller medlemsnr. i feltet for deltaker. Bruk en av delene. Så
kommer navnet opp under feltet. Da trykker man enter. Det gjelder også ledsagere som
er medlem. Når det gjelder gjest må man føre inn navnet i feltet under og trykke enter.

Man får valget om å betale med kort, eller tilsendt faktura. Bruk gjerne kort. Dersom dette
ikke fungerer er det bare å ta kontakt med Janet, eller Jørgen. Når alt er fullført får dere en
bekreftelse på at man er påmeldt.
NB!! Husk å notere allergier i kommentarfeltet Antrekk:
Pent med kjede.

Hjertelig velkommen til en flott start på dette Chaine-året Vi
gleder oss til å se dere.

Beste hilsen

Jørgen Aall Flood
Bailli Régional
Tlf: 930 85600

Janet Brastad Vollset
Vice Argentier
Tlf: 991 51316

