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 Diner Amical på Restaurant Opux 16
Torsdag 27. januar 2022

Kjære venner,
Det er en glede for styret i Bailliage de Bergen å kunne ønske velkommen til et
nytt år! Som tidligere annonsert er vårt første arrangement i år en etterlengtet
Diner Amical på Opus XVI, der Britt Marie og Alexander Grieg er vertskap. Colin
Lee og hans team på Restaurant Opus 16, Brasseriet som har fått så mye god
omtale, har lovet oss en spennende 3 retters meny med utsøkte råvarer fra
gode lokale leverandører, inspirert av det franske kjøkken.

Regjeringens avgjørelse om å avvikle skjenkestoppen gav oss mulighet for å
gjennomføre arrangementet på en trygg måte, men kom dessverre så sent at
denne invitasjonen har noe kort påmeldingsfrist. Vi har imidlertid tro på at våre
medlemmer er sitt ansvar bevisst, slik at påmeldingen går raskt. Vi har avsatt
god plass i restauranten, men vil anbefale de som vil være sikret om å melde
seg på allerede i dag!
Det er en glede for styret i Bailliage de bergen å kunne ønske sine
medlemmer, deres ledsagere og andre med interesse for det gastronomiske,
hjertelig velkommen til

Diner Amical i Restaurant Opus 16
Vågsallmenningen 16, 5014 Bergen

Torsdag 27. januar kl. 19.00
Pris: kr. 1150,- for medlemmer, kr. 1250,- for gjester

Antrekk: Pent, med kjede

Program for kvelden
Aperitiff - Amuse Bouche

***
Tre retters menu surprise

Vinmeny surprise
***

Cafe - The
***

Vi ber om snarlig påmelding, senest tirsdag 25. januar, ved å klikke på
"Registrer" øverst i invitasjonen og fylle inn de nødvendige
detaljer. Betaling kan gjøres med kredittkort, med VIPPS, ved å be om faktura,
eller ved innbetaling til vår konto i Bailliage de Bergen,
kontonummer: 1207.94.58706.
Vennligst ta kontakt med undertegnede på epost: gautebirkeli@gmail.com
dersom du trenger assistanse eller har spørsmål. Pris på alkoholfri meny på
forespørsel. Oppgi nøyaktig fakturaadresse dersom du trenger faktura.
Vennligst gi beskjed om eventuelle allergier eller spesielle preferanser.
Med vennlig hilsen
Gaute Birkeli
Bailli Régional
Chaine.no

 

 

 

Som medlem av Chaîne des Rôtisseurs mottar du dette nyhetsbrevet. 

https://medlem.chaine.no/arrangement/293/registration
https://chaine.no

	Registrer  Diner Amical på Restaurant Opux 16 Torsdag 27. januar 2022

