
 

Chaîne des Rôtisseurs
BAILLIAGE DE SØRLANDET

INVITASJON
TIL

DÎNER AMICAL
PÅ

CLARION HOTEL TYHOLMEN
FREDAG 19. MARS 2021 kl. 19;00

Vi har gleden av å invitere til vårt første arrangement i 2021. Arrangementet skulle
vært holdt den 22. januar, men pandemien satt en stopper for det. Arrangementet er
en Dîner Amical på Clarion Hotel Tyholmen i Arendal.

Maître Hôtelier Atle Woxholt og hans entusiastiske kjøkkensjef Nadia Marina Acosta
er allerede i gang med forberedelsene. Menyen er foreløpig ukjent men de lover oss
spennende smaksopplevelser med lokale råvarer og tilhørende viner.

Utfordingene for oss, og hotellet, er hvordan Covid-19 pandemien utvikler seg. Det
kan se ut som vi går mot lysere tider med hensyn til restriksjoner, men vi planlegger
som om vi må forholde oss til dagens regler vedr. antall og avstand.

Da kan vi samle 60 gjester fordelt på 3 tilstøtende lokaler à 20 personer, adskilt med
glass skillevegger. Disse skilleveggene kan skyves til side under velkomsthilsen,
menypresentasjon og menyomtale. Dette vil gi oss en god følelse av felleskap selv
om vi er adskilt. (se bilde under). Det er mulig at vi kan gjøre dette litt anderledes,
men det får tiden vise.

Styret i Chaîne des Rôtisseurs er opptatt av at vi skal gjøre hva vi kan for å kunne
treffes, og Clarion Tyholmen Hotel gleder seg til å ønske oss velkommen til Arendal.

Skulle retningslinjene fra det offentlige endre seg må vi forbeholde oss retten til å
gjøre endringer i opplegget. 

Priser
Pris pr. person medlem inkl. vinpakke er: kr. 1400,00
Pris pr. person til ledsagere av medlemmer og gjester inkl. vinpakke er: kr. 1500,00
Pris pr. pers. medlem med alk.fritt alternativ er: kr. 1050,00
Pris pr. pers. til ledsagere av medl. og gjester med alk.fritt alternativ er: kr. 1150,00

Dersom man ønsker et alkoholfritt alternativ må man merke det av i kommentarfeltet. Det
blir utstedt en faktura som om man ønsket vinpakke. Når dere innbetaler reduserer dere
med beløpsdifferansen på de to alternativ.

Antrekk
Pent med kjede.

Transport
Vi har satt opp buss som går tur/retur Kristiansand via Lillesand og Grimstad. Bussen fra
Kristiansand går fra fra Tinghuset i Tollbodgaten kl. 17;40, Viadukten Lillesand kl. 18;10,
Grimstad (gamle Shellstasjonen) kl. 18;30. 

Bussen returnerer samme vei ca. kl. 23;00. Transport er subsidiert og koster totalt kr. 150,00
fra Kristiansand, kr. 100,00 fra Lillesand og kr. 50,00 fra Grimstad pr. pers. Prisen
forutsetter at det er et visst antall som velger denne transportmuligheten. De som ønsker
transport velger det i forbindelse med den elektroniske påmeldingen. Kostnaden blir
fakturert sammen med deltakeravgiften.

Overnatting.
Vi har fått en pris fra Clarion Tyholmen Hotel. De som ønsker overnatting velger det i
forbindelse med den elektroniske påmeldingen. Kostnaden blir fakturert sammen med
deltakeravgiften. Så foretar vi bestillingen.

Pris pr. pers. i dobbeltværelse kr. 545,00
Pris for enkeltværelse kr. 990,00

Påmelding
Frist for påmelding er satt til 8. mars 2020, og den er bindende. Av erfaring kan det være lurt
å være rask med påmelding. Når det antallet er oversteget er det ikke mulig å melde seg på.

Det er en stund siden vi har vært på Clarion Tyholmen Hotel. Det skyldes nok i hovedsak at
det har vært noen skifter i ledelsen og på kjøkkenet.  Vi har hatt mange spennende
opplevelser der tidligere. Maître Hôtelier Atle Woxholt, kjøkkensjef Nadia Marina
Acosta, og deres personale gleder seg til å ønske oss velkommen.

NB!! Husk å notere allergier,  og om man ønsker et alkoholfritt alternativ i kommentarfeltet. 

Vi bruker vårt elektroniske påmeldingssystem. Ved å trykke på nedenstående link
kommer man til påmeldingsskjemaet. Her krysser dere av for påmeldingsavgift og
eventuell overnatting og transport. Når dere har gjort det, vil totalsumen for det dere
har krysset av for komme opp.

Da er det bare å trykke på "Registrerknappen" under, fylle inn nødvendige
opplysninger og vi skal gjøre vårt ytterste for at det skal bli en god start på 2021.

Vi benytter også anledningen til å beklage forskyvninger i programmet for 2021. Vi
gjør så godt vi kan under de rådende omstendigheter.

Vi gleder oss til å se dere igjen.
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På vegne av styret i Bailliage de Sørlandet

Jørgen Aall Flood
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Som medlem av Chaîne des Rôtisseurs mottar du dette nyhetsbrevet. 

https://medlem.chaine.no/arrangement/241/registration
https://chaine.no
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