
Adm. dir. og Maître Hôtellier
Erik Riis Jacobsen

Kjøkkensjef
�������Frode Laupsa

Problemer med å lese dette nyhetsbrevet? Klikk her.

Invitasjon til Grand Dîner
på

���Radisson Blu Caledonien Hotel
Fredag 16. november 2018 kl.19;00

Chers Confrères
Vi har gleden av å invitere til Grand Dîner på Radisson Blu Caledonien
Hotel. Kjøkkensjef og tidligere deltager på landslaget for kokker,  Frode
Laupsa og Maître Hôtellier Erik Riis Jacobsen gleder seg  til å gi oss en
uforglemmelig aften på Radisson Blu Caledonien Hotel. Hotellet har
som kjent vært igjennom en total renovering og fremstår i dag som et nytt
moderne hotel.



I våre medlemsbedrifter i regionen har det vært et generasjonsskifte
gjennom de siste årene. I den forbindelse har vi fått en spesialtillatelse til
å foreta en intronisasjon av dem. Det vil finne sted i forbindelse med
aperitifen som finner sted i hotellets nye Skybar i 13 etasje. Bailli Délégé
Thore Sande vil forestå denne høytidelige handlingen.

Program

Intronisasjon i Skybaren på Radisson Blu Caledonien Hotel kl. 19:00
*****

Hotellet inviterer til en aperitif i Skybaren, og gir en kort orintering om
forvandlingen som hotellet har vært igjennom

*****
Deretter serveres en 5-retters Grand Dîner inkl. drikke i 2. etasje,

etterfulgt av kaffe.

Pris
Pris pr. person medlem er: kr. 1350,00
Pris pr. person gjest er:      kr. 1450,00

Antrekk: Mørk dress med kjede.

Transport
Vi har satt opp buss fra Grimstad via Lillesand. Bussen går fra Odden kl.
18;15. Den stopper på Viadukten i Lillesand 18;35. Bussen går fra
Kristiansand kl.24;00. Bussen returnerer samme vei. Transport er
subsidiert og koster totalt kr. 200,00 pr. pers. Prisen forutsetter at det er
minimum 16 som velger denne transportmuligheten. Merk av i
kommentarfeltet dersom man ønsker busstransport.

Overnatting.
Vi har fått en spesialpris fra hotellet på overnatting. Dersom dere
ønsker å overnatte må dere gjøre anmerkning i kommentarfeltet i
selve påmeldingen.
Total pris for dobbeltværelse Kr. 1095,00
Pris for enkeltværelse Kr. 895,00

Påmelding
Frist for påmelding er satt til 1. november 2018 og den er bindende. Vi
gjør oppmerksom på at vi har satt et max antall. Når det antallet er
oversteget er det ikke mulig å melde seg på.

Vi prøver oss nok en gang med påmelding via vårt 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 (eller venstreklikker med
musepekeren) på navnet som kommer opp under. Det gjelder også
ledsagere som er medlem. Navnet vil så dukke opp under med riktig
pris.

Når det gjelder gjest, eller ledsager som ikke er medlem må man føre
inn navnet i feltet under og trykke enter. Faktura blir automatisk sendt pr.



e-post og er en bekreftelse på at påmeldingen er registrert. Dersom dette
ikke fungerer, eller dere ønsker bistand er det bare å ta kontakt med
Janet, eller Jørgen. 

NB!! Husk å notere allergier i kommentarfeltet.

Klikk her for påmelding.

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

Beste hilsen

     Jørgen Aall Flood                                        Janet Brastad Vollset
Bailli Régional                                                  Vice Argentier
Tlf: 930 85600                                                   Tlf: 991 51316

Som medlem av Chaîne des Rôtisseurs mottar du dette nyhetsbrevet. 
Klikk her dersom du ikke lenger ønsker å motta dette nyhetsbrevet

https://medlem.chaine.no/arrangement/106/registration
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