
 

Chaîne des Rôtisseurs
BAILLIAGE DE TRØNDELAG

INVITASJON
TIL

GRAND CHAPITRE
FREDAG 25. - SØNDAG 27. AUGUST 2023

 Chers Confréres

I 2023 feirer Chaîne des Rôtisseurs Trøndelag sitt 40-års jubileum, og vi er også så
heldige å få være vertskap for Grand Chapitre de Norvège 2023. I den forbindelse
legger vi opp til noen uforglemmelige dager i Midt-Norges hovedstad helgen 25.-27.
august. Trøndelag er den største og viktigste regionen innen matproduksjon i Norge. Vi
har også definitivt satt oss på mat- og reisekartet ved å huse Trondheims storstue og 5-
stjernes hotell, Britannia Hotel, og ved å ha to stjerne-restauranter som
medlemsbedrifter, Speilsalen på Britannia Hotel og Fagn Restaurant.

Vi har satt sammen et program som byr på det beste av trønderske råvarer kombinert
med utsøkt drikke, fantastisk natur, flotte kunstopplevelser, et høyst skjerpet og
motivert vertskap og bare trivelige gjester! Alle våre medlemsbedrifter har i tillegg
fokus på STORE FLASKER for anledningen!

Vi ønsker dere hjertelig velkommen til TRIVELIGE TRØNDELAG!

Alle arrangementene krever påmelding, og frist for påmelding er 1. juli. Betaling skjer
ved påmelding, ved bruk av kredittkort, vipps eller med faktura innen 1. juli. Dersom
det fortsatt er ledige plasser etter 1. juli, åpner vi for videre påmelding. For å registrere
din påmelding må du gå inn på linken lenger ned på siden, eller via hjemmesiden vår,
www.chaine.no og videre til Grand Chapitre. Priser på arrangementene finner du også
der. Husk å notere ev. allergier og andre behov det er viktig at vi vet om på forhånd.

Registrering ved ankomst gjøres enten på hotellet, hvis du bor på ett av våre tre
medlemshotell, eller i konferanselobbyen på Britannia Hotel fra kl 1200 fredag 25.
august. Det er også her vi har salg av effekter, samt punkt for «lost and found».

For overnatting har vi samarbeid med Britannia Hotel, Scandic Nidelven og Radisson
Blu Royal Garden Hotell. For priser og bestilling av rom, se informasjon lenger ned.

_______________________________________________________________________________

PROGRAM FOR HELGEN:
FREDAG 25. AUGUST kl 1900 - GET TOGETHER

TRONDHJEMSSALEN, SCANDIC NIDELVEN

Antrekk: Pent med kjede

Scandic Nidelven ønsker oss velkommen i en festpyntet storsal. Get Together bir en
forrykende opplevelse, da vi får presentert et unikt Street Food konsept. Egen fisk- og
skalldyrbar med råvarer fra øyriket utenfor Trondheim. Grillet kjøtt fra trønderske
produsenter presentert på en leken måte er bare noe av de vi får servert denne kvelden.
Råvarer fra Trøndelag er i fokus under årets Get Together.

*****

LØRDAG 26. AUGUST kl 1030 - KUNSTVANDRING

OPPMØTE UTENFOR BRITANNIA HOTEL

Vi får en vandring innom noen av Trondheims beste utstillinger/gallerier (husk gode sko),
og det blir servert en liten "lesk" på vegen.

Kunstvandringen avsluttes med L’Ordre Mondial Lunsj på en av våre medlemsrestauranter
kl 1200. Husk å ha med kjedene til lunsjen, så slipper du å gå tilbake til hotellet.

*****

LØRDAG 26. AUGUST kl 1100 - GENERALFORSAMLING 

SCANDIC NIDELVEN

Generalforsamling er åpen for alle medlemmer, men kan ikke kombineres med
kunstvandringen pga tidspunkt. 

*****

LØRDAG 26. AUGUST kl 1200 – L’ORDRE MONDIAL LUNSJ

BULA BISTRO, FAGN, LE BISTRO, RADISSON BLU ROYAL GARDEN HOTELL,
THE CRAB, TO ROM OG KJØKKEN

Antrekk: Pent med kjede OG L’Ordre Mondial-kjede

Vi tilbyr L’Ordre Mondial Lunsj på 6 av våre medlemsrestauranter, og du velger lunsjsted
selv, så lenge det er ledige plasser. Alle er opptatt av å servere regionens flotte lokale
råvarer, og vi får smake stedets spesialiteter, selvfølgelig i kombinasjon med god og
spennende drikke. De ulike restaurantene vil ha ulike tema, og det vil selvfølgelig dukke
opp store flasker også her! Lunsjene er ferdig senest kl 1430, så det er god tid til en dusj
og klesbytte før oppmøte til Intronisasjonen i Erkebispegården, som starter kl 1600.

Bula Bistro - California Dreaming
Med fokus på den moderne, amerikanske mattrenden vi spesielt ser i California om dagen,
blir det servert retter i smaksbildet "freshe, moderne smaker, spekket med syre, salt og
fett" - i klassisk Bulaånd. Det blir topp californiske viner servert til fantastiske lokale
råvarer i sesong.

Fagn - med 1 stjerne i Guide Michelin
Byr på en Champagnelunsj i kjent Fagn-stil.

Le Bistro
Voilá - Champagnelunsj med franske følelser!

Radisson Blu Royal Garden Hotell
Winemaker's lunsj med selveste Catherine Faller fra Kaysersberg i Alsace. Hun presenterer
noen av sine viner fra Domaine Weinbach, kombinert med en utsøkt og tilpasset lunsj. Det
blir selvsagt så store flasker som mulig, og selvfølgelig noe søtt fra Alsace til desserten. 

The Crab
I Havfruens Champagne- og Østersbar serveres det deilige skalldyr-retter med
akkompagnement av deilige Burgundere.

To Rom og Kjøkken
Råvarer i verdensklasse fra Trøndelag i kombinasjon med unike viner fra vår rikholdige
vinkjeller.

                        

                       

*****

LØRDAG 26. AUGUST kl 1600 – INTRONISASJON

HERRESALEN, ERKEBISPEGÅRDEN

Antrekk: Smoking med kjede

For å få kjedet sitt for første gang, eller en oppgradering, MÅ man melde seg på
intronisasjonen. Det er også åpent for de som vil være publikum for denne høytidelige
seremonien, i disse historiske og flotte lokalene. Vi serverer et glass Champagne fra store
flasker.

Det er en fin rusletur på ca 10 minutter fra Erkebispegården til Britannia Hotel, der Grand
Dîner skal være etter seremonien. Dersom noen likevel har behov for transport, er det
mulig å bestille dette selv direkte til Concierge på Britannia, concierge@britannia.no, eller
en vanlig taxi fra Trøndertaxi på 07373.

*****

LØRDAG 26. AUGUST kl 1900 – GRAND DÎNER

PALMEHAVEN, BRITANNIA HOTEL

Antrekk: Smoking med kjede

Vår egen storstue og 5-stjernes hotell, Britannia Hotel, har pyntet Palmehaven og ønsker
velkommen til en storslått Grand Dinér. Byens storstue byr på en festmiddag som er både
en 40-års jubilant og feststemte gjester verdig. Aperitiff serveres i konferanselobbyen,
med inngang fra Westermannsveita.

*****

SØNDAG 27. AUGUST kl 1200 – SØNDAGSLUNSJ

E.C.DAHLS PUB OG KJØKKEN

Antrekk: Smart Casual med kjede

Buss fra Britannia Hotel kl 1130, via Scandic Nidelven for de som ønsker. Ta med
kofferten, og la den stå i bussen om du skal videre til Værnes etter hvert. Du kan også
komme deg til E.C Dahls Pub og Kjøkken på egen hånd. Det er en ca 30 minutters fin
luftetur fra sentrum om det er godvær.

E.C.Dahls inviterer til et åpent bryggeri og grilling. Her blir det grilling av de aller beste
råvarer av både sjømat og kjøtt,  kombinert med godt og passende tilbehør. Drikke er
ikke inkludert, siden flere sikkert må holde seg kjørbare. Drikke kjøpes individuelt, og vi
har selvsagt et rikt utvalg av både godt øl, vin og alkoholfritt.

*****

SØNDAG 27. AUGUST kl 1500 – CHAMPAGNEBUSS TIL VÆRNES

Fra E.C.Dahls Pub og Kjøkken til VÆRNES med SCANDIC HELL

Champagnebussen går fra E.C.Dahls Pub og Kjøkken senest kl 1500, og hyggelig vertskap
på bussen er Scandic Hell, som serverer Champagne og snacks på turen. Bussen er
fremme på Trondheim flyplass Værnes kl 1530. 

                                   

______________________________________________________________________

 

OVERNATTING I TRONDHEIM
Alle våre 3 medlemshotell i Trondheim tilbyr overnatting til spesialpriser denne helgen.
Bor du på ett av disse, blir registrering gjort når du sjekker inn. Ellers kan registrering
gjøres i konferanselobbyen på Britannia Hotel fra kl 1200 fredag 25. august. Det er også
her vi har salg av effekter, samt punkt for «lost and found».

Spesialpriser på overnatting og tilgjengelighet gjelder ved bestilling før 1. juli. Etter dette
er det normale priser. Avbestillingsbetingelser og informasjon om de ulike rommene og
fasiliteter finnes på hotellenes hjemmesider.

 

BRITANNIA HOTEL:

Booking: 73 800 800 / contact@britannia.no
Oppgi kode CHAINE250823

Superior enkeltrom 2895,-
Superior dobbeltrom 3250,-

Priser gjelder pr rom pr natt inkl frokost og tilgang til SPA-avdelingen.

 

SCANDIC NIDELVEN:

Booking: 73 56 80 02 / nidelven@scandichotels.com / www.scandichotels.com/nidelven
Oppgi kode BCHA250823

Enkelt- eller dobbeltrom 1690,-

Priser gjelder pr rom pr natt inkl Norges beste frokost.

 

RADISSON BLU ROYAL GARDEN HOTELL:

Booking: 02525
/ booking@royalgarden.no /https://tinyurl.com/CDR2023 /www.radissonhotels.com
Oppgi kode NO174038

Dobbeltrom 1775,-
Enkeltrom 1675,-

Priser gjelder pr rom pr natt inkl frokost. Minimum 2 netters opphold.

                  

 

FOR PÅMELDING TIL TRIVELIGE TRØNDELAG: 

RegistrerRegistrer

Er det noen spørsmål om arrangementer eller påmelding, ta kontakt med Hege
Jullumstrø Hildonen i Chaîne des Rôtisseurs Trøndelag på hege@chaine.no, eller
92668407.

 

 ADRESSER:

Britannia Hotel: Dronningens gate 5, www.britannia.no
Scandic Nidelven: Havnegata 1-4, www.scandichotels.no
Radisson Blu Royal Garden Hotell: Kjøpmannsgata 73, www.radissonblu.com
Erkebispegården: Kongsgårdsgata 1 b, www.nidarosdomen.no 

Bula Bistro: Prinsens gate 32, www.bulabistro.no
E.C.Dahls Pub og Kjøkken: Strandveien 71, www.ecdahls.no
Fagn: Ørjaveita 4, www.fagn.no
Le Bistro: Munkegata 25, www.lebistro.no
The Crab: Kjøpmannsgata 7, www.thecrab.no
To Rom og Kjøkken: Carl Johans gt 5, www.toromogkjokken.no

HVORDAN MELDE SEG PÅ OG BETALE:

Det er åpent for påmelding allerede nå.

Frist for påmelding og betaling er 1. juli 2023. Dersom det fortsatt finnes ledige plasser på
noen av arrangementene, legges disse ut med ny dato.

Begynn med å legge inn deg selv med medlemsnummer, e-postadresse eller fullt navn, og
trykke enter. Deretter kan du legge til et medlem til på samme måte, på samme bestilling.
Du kan også melde på partner som ikke er medlem dersom det er aktuelt, ved å legge inn
navn på vedkommende under feltet "gjest". Dersom det er ønskelig å invitere med ekstra
gjester, ber vi om at disse meldes inn i kommentarfeltet, så må vi se om det er ledige
plasser 1. juli. 

Velg deretter riktig alternativ under intronisasjon – dette valget er obligatorisk.  

Marker så hvilke arrangement du/dere vil være med på. Til slutt legger du inn eventuelle
kommentarer, for eksempel allergi, behov for rullestol, eller andre forhold du ønsker at vi
skal være oppmerksomme på.

Trykk så på knappen "Kontroller påmelding før registrering", sjekk at informasjonen er
korrekt og riktige arrangement er valgt før du trykker "Registrer". 
 

BETALING:

Etter 'Registrer' får du opp faktura. Her velger du enten 'Betal med bankkort' (grønn
knapp) eller 'Betal med Vipps' (blå knapp) og fyller inn betalingsinformasjonen. Fakturaen
du får tilsendt er da din kvittering. Dersom du ønsker å betale til bankkonto, finner du
betalingsdetaljene i den tilsendte fakturaen. Husk å påføre kid.
 

AVBESTILLINGSFRISTER:

Ved avbestilling innen 1. juli 2023 refunderes hele det innbetalte beløpet med unntak av
påmeldingsgebyret (400,- pr pers). Ved avbestilling fra 1. juli til 1. august 2023 refunderes
50% av det innbetalte beløpet. Ved avbestilling etter 1. august 2023 er det ingen refusjon.
Ved Force Majeure vurderes refusjon, dersom dette ikke dekkes av den enkeltes
reiseforsikring. Fristene er satt iht. avtaler inngått med våre leverandører.  

Som medlem av Chaîne des Rôtisseurs mottar du dette nyhetsbrevet. 
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