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Lærlingenes aften - Hotel Norge by Scandic
Onsdag 24. august 2022

Kjære venner
For mange er sommerferien over og selv om Vestlandets julivær ikke akkurat
har vært noe å glede seg over, håper vi alle har hatt en nydelig ferie fylt med
gastronomiske øyeblikk. Et spennende halvår står foran oss og vårt første
arrangement er virkelig ett av årets høydepunkt, kanskje det viktigste.
Châine des Rôtisseurs har et brennende engasjement for lærlinger og unge
kokker.
Gjennom våre egne konkurranser Jeune Chef Rôtisseurs og Jeune Sommelier,
samt støtting av lærlingekonkurranser rundt om i landet, gjør vi en felles
innsats for utvikling av faget og fremadstormende talenter. Vi arrangerer også
lærlinge-middager rundt i de forskjellige Baillagene. Tiden har kommet for å
arrangere dette her i Baillage de Bergen og for oss regnes det av mange som
årets viktigste høydepunkt.
Vår medlemsbedrift Hotel Norge by Scandic deler også vårt brennende
engasjement for
lærlinger og ny kompetanse til bransjen. Lærlingene har blitt utfordret for å
lage en helt
spesiell aften for oss i Chaîne des Rôtisseurs. De har sammen kommet fram til
en meget
interessant 5 retters meny og setter nøye tilhørende viner til. Denne kvelden
blir fylt med
herlige smaker, gode samtaler rundt bordet og en herlig nervøsitet på
kjøkkenet.
Vi har derfor den glede å ønske dere velkommen til:

Lærlingenes Aften – Hotel Norge by Scandic
Onsdag 24. August, kl. 19.00

Pris: kr 1595,- (ikke medlemmer kr 1695,-)
Antrekk: Mørk dress med kjede for medlemmer

Meny
Velkommen – Aperitif

***
5 retters Suprise meny

***
Kaffe og petit four

***
Vin pakke inkludert

Hjertelig velkommen til Lærlingenes aften
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Meld dere på ved å klikke på knappen merket "Registerer" ovenfor, eller øverst
i invitasjonen. Påmeldingsfrist er søndag 21. august. Betaling bes gjort ved
påmelding, med kredittkort eller Vipps, men det er også mulig å laste ned
faktura og betale denne manuelt til vår konto: 1207.94.58706, senest tirsdag
23. august.
Husk å gi beskjed om eventuelle allergier.
Ta gjerne kontakt med undertegnede på
epost: gautebirkeli@gmail.com dersom du har spørsmål eller trenger
assistanse.
 

Vennlig hilsen
Gaute Birkeli
Bailli Regional

 

Chaine.no

 

 

Som medlem av Chaîne des Rôtisseurs mottar du dette nyhetsbrevet. 
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