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Vi har gjennomført et spennende Chaine år på Sørlandet. Høydepunktet var
uten tvil Grand Chapitre som vi arrangerte i juni.
Å hvile på laurbærene er som kjent ingen god løsning, så vi satser friskt videre
med det vi håper er et spennende program for 2023.
Finn frem kalenderen, enten den er manuell eller digital, og sett av følgende
datoer:
 

Fredag 27. januar.  Mondialarrangement på Smag og Behag i
Grimstad.

Som tidligere annonsert blir dette en torskeaften i tradisjonell og moderne stil,
med dertil utvalgte viner.

 

 

Fredag 10. mars.  Dîner Amical arrangement hos Bønder i Byen.

 

Fredag 28. april.  Dîner Amical arrangement hos Beddingen
Restaurant.

 

16. - 18. juni.  Weekendtur til Gaustablikk Fjellresort.

Dette tror vi blir årets "høydare" i vår regi. Hotellet er totalrenovert og
fremstår som nytt.
Det legges opp til ankomst fredag med 2 retters middag, tur til Gaustatoppen
med lunsj på lørdag formiddag og en Grand Dîner på lørdag kveld.
Invitasjon kommer nå i november av hensyn til planlegging og reservasjon av
hotellet.
Her er det bare å melde seg på så fort invitasjonen kommer.

 

25. – 27. august Grand Chapitre i Trondheim

Årets store Chaine sammenkomst i Norge.

7. – 9. september Grand Chapitre i Liechtenstein.

I forbindelse med Grand Chapitre i 2022 ble Balliage Sørlandet invitert til å
delta på neste års Grand Chapitre i Liechtenstein. Dette har mange av oss latt
oss friste av, og vi vil forsøke å samle de som ønsker det til et delvis felles
opplegg.
Vi kommer tilbake med mer detaljer og priser når det foreligger.
Vår forrige Bailli Jørgen Aall Flood har påtatt seg oppgaven som kontaktperson.

 

 

 

 

 

 

13. oktober Mondial arrangement på Tangen Videregående Skole.

Dette arrangementet har vi hatt tidligere med stor suksess. Vi slippes løs på
skolens storkjøkken hvor vi produserer maten selv. Etter stor innsats på
kjøkkenet nyter vi det hele med gode viner til.

 

 

17. november Grand Dîner på Boen Gård.

Vi avslutter sesongen med en Grand Dîner på Boen Gård, hvor det også blir
mulighet for overnatting for de som måtte ønske det.

 

Vi oppfordrer dere til å sette av stedene og datoene i kalenderen nå.

Invitasjoner med detaljert informasjon om de forskjellige arrangementene blir
sent ut som tidligere ca. 1 mnd. før arrangementet. (Med unntak for
weekendturen til Gaustablikk)
Til våre profesjonelle medlemmer vil retter en hjertelig takk for fine
arrangementer i 2022 og gleder oss til nye i 2023.
Vi henstiller våre medlemmer til å bruke våre medlemsbedrifter.

Her finner dere en link til dem:
https:/chaine.no/companies/sorlandet
 

Hjertelig velkommen til et spennende Chaîne des Rôtisseurs år i 2023.

Vi gleder oss til å se dere.

 

På vegne av styret i Bailliage de Sørlandet

Bailli Regional

Henry H. Tranberg

Som medlem av Chaîne des Rôtisseurs mottar du dette nyhetsbrevet. 
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