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Diner Amical på Bekkjarvik Gjestgiveri

Fredag 12. mars 2021

Kjære venner,

Vinteren på Vestlandet har hittil vært fantastisk. Det er uhyre sjelden vi opplever så stabilt og flott vær

over så lang tid og har kunnet nyte sol, snø og skiturer flere helger på rad. Vi velger å ta det som et

godt tegn og et varsel om at bedre tider er på vei. For det er ikke til å legge skjul på at vilkårene for å

nyte gode middager sammen i gode venners lag har vært begrenset av Corona-viruset og

myndighetenes strenge regler. Likevel er det lyspunkt i sikte og styret har stor tro på at våren gir

mulighet for å samles.

Etter en flott meny med spennende juicepakke på Michelin-restauranten BARE i januar, har vi en ny

stor opplevelse i vente. Turen denne gangen går til Austevoll, der Asta og Øystein Johannessen

ønsker oss velkommen til en helaften på Bekkjarvik gjestgiveri. På kjøkkenet står ingen ringere enn

Arnt og Ørjan Johannessen i spissen for et eminent team av kokker og servitører. De har lovet å

legge seg i selen slik at vi får en gastronomisk opplevelse på høyde med det vi har blitt vant til på

Bekkjarvik. Råvarene er som vanlig hentet fra fjord og fjell i nærområdet og vinene nøye utvalgt for å

passe til de mange rettene på menyen.

Den beste måten å nyte en helaften på Bekkjarvik er å avslutte måltidet med kaffe i salongene i

hyggelig samtale med gode venner. Så  kan hende det passer med en drink i baren og til slutt kan

man gå til ro i et av de behagelige rommene på gjestgiveriet og drømme om en avslappende og

velsmakende frokost, ikke alt for tidlig, før veien går hjemover igjen. Vi har derfor holdt av et antall

rom til gjestene våre som kan bookes ved påmelding.

Men fordi det kanskje er noen som ønsker å avslutte arrangementet om kvelden og ta siste ferge

hjem kl. 22.35, har vi valgt å starte arrangementet kl. 18.00, slik at man har god tid til måltidet. For

tilreisende vil ferge fra Krokeide kl. 16.25 passe fint, men man kan selvsagt også komme tidligere.

Det er en stor glede for styret i Bailliage de Bergen å kunne ønske sine medlemer, deres ledsagere
og gastronomisk interesserte venner, til:

Diner Amical á la Bekkjarvik

Bekkjarvik Gjestgiveri, fredag 12. mars kl. 18.00

Antrekk: Pent, med kjede

Priser

Meny med viner: 1 795,- for medlemmer - kr. 1 895,- for gjester

Overnatting for to personer i dobbeltrom med frokost: kr 1 750,- 

Overnatting i enkeltrom med frokost: kr 1 350,- 

Meny

Aperitiff i salongene

***

Kveldens fem retters meny

***

Tilpasset vinmeny

***

Kaffe

Påmelding gjøres ved å klikke på "Registrer" øverst i denne invitasjonen, eventuelt ved å sende en

epost til undertegnede på bas@bbb.no eller ta kontakt pr. telefon 410 28 000. Det er mulig å melde

på inntil 2 medlemmer og så mange gjester man ønsker til selve middagen. Videre kan man booke

rom på Bekkjarvik Gjestgiveri for seg og sine gjester. Frist for påmelding og betaling er søndag 7.

mars. Merk at det er mulig å betale på flere måter, med betalingskort, Vipps eller faktura. Ta kontakt

med undertegnede på epost eller telefon dersom du har spørsmål. Husk å informere om eventuelle

allergier. Pris for alkoholfri meny på forespørsel.

Vennlig hilsen, for styret i Bailliage de Bergen

Bjarte Askeland
Bailli Regional

 

 

Som medlem av Chaîne des Rôtisseurs mottar du dette nyhetsbrevet. 

https://medlem.chaine.no/arrangement/248/registration
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