Chaîne des Rôtisseurs
BAILLIAGE DE BERGEN

Registrer

Diner Amical på BARE

Kjære venner,
Året 2020 ble ikke som vi trodde, men når julen er vel overstått og det nye året står for døren, tror
jeg vi kan konkludere med at vi likevel har hatt en del å glede oss over.
Den 17. februar 2020 fikk Bergen sin første Michelinstjerne. Det var BARE, hotellrestauranten i
Bergen Børs Hotel, som fikk en svært velfortjent stjerne, men hendelsen representerte noe mer enn
en anerkjennelse av de gastronomiske kvalitetene til Øystein Ellingsen, Kristen Bretten Vangen,
staben på kjøkkenet og De Bergenske. På mange måter var det hele Bergen som fikk stjernen, slik
at vi endelig kunne ta steget inn i det celebre selskapet av byer med Stjernerestauranter.
Nå har tiden kommet for å nyte resultatet av det BARE har utviklet seg til å bli. Som lovet har Øystein
ryddet restauranten og inviterer Bailliage de Bergen til en heltaften. Han kan tilby oss en helt ny
meny, tuftet på de samme kvalitetene de høye herrer i Michelinguiden ble overbevist av, men med
nye og spennende smaker, utviklet av det eminente teamet på BARE. Bildene i invitasjonen er
eksempler på tidligere retter.
Tidlig neste år er det en stor glede og ære for styret i Bailliage de Bergen å invitere
medlemmene, deres ledsagere og venner med interesse for gastronomi, til en fantastisk kveld på
BARE

Diner Amical på BARE
Bergen Børs Hotel - Vågsalmenningen 1
Onsdag 13. januar 2021 kl. 19.00
Antrekk: Mørk dress, med kjede
Pris: kr. 2.350,- for medlemmer, kr. 2.450,- for ikke medlemmer

Program for kvelden
Kvelden starter med Champagne og snacks i BARE Bar
***
Deretter beveger vi oss inn i restauranten
Der blir det servert en meny med 5 unike retter
Til maten serveres nøye tilpassede viner
***
Som avslutning serveres Kaffe og kaffesnop i baren
Vi er sikre på at kvelden blir helt fortreffelig!

Styret håper medlemmene er enige i vår vurdering og ber om snarlig påmelding, senest fredag 8.
januar, ved å klikke på "Registrer" øverst i invitasjonen.
Påmelding gjøres ved å fylle inn navn på deltakerne. Det er mulig å registrere inntil to medlemmer og
flere gjester ved hver påmelding. Ved fulltegning må vi imidlertid prioritere medlemmer og deres
ledsagere på arrangementet.
Svar på spørsmål eller hjelp til påmelding fås ved å sende e-post til: bas@bbb.no eller ringe 410 28
000.
Betaling kan gjøres ved påmelding, enten på kredittkort, VIPPS, ved å be om faktura eller betale
angitt beløp til: Chaîne des Rôtisseurs ved Bjarte Askeland, kontonummer 1207.94.58706.
Pris for alkoholfri meny på forespørsel. Vennligst gi beskjed om eventuelle allergier.
Med vennlig hilsen, for styret
Bjarte Askeland
Bailli Régional

Som medlem av Chaîne des Rôtisseurs mottar du dette nyhetsbrevet.

