Chaîne des Rôtisseurs
BAILLIAGE DE SØRLANDET

PROGRAM
GRAND CHAPITRE
FREDAG 20. TIL SØNDAG 22. MAI 2022

Kjære venner
Styret har sammen med de aktuelle bedrifter og våre øvrige samarbeidspartnere laget et
program for Grand Chapitre som vi håper dere vil like, og at dere vil få en opplevelse som
går inn i minneboken. Alle er på « tå hev» og klare til å møte dere.
Våre vertshotell
Årets vertshotell er Radisson Blu Caledonien Hotel og Clarion Hotel Ernst vil gjøre alt
for at dere skal få et flott opphold. Chargè de Missions Hege Julianne Nevestad på
Caledonien, og Maître Hôtelier Kristofer Eastwood på Ernst ønsker dere hjertelig
velkommen.

Program
Vi ønsker dere hjertelig velkommen til Sørlandet

Fredag 20. mai
Dere blir hentet på Radisson Blu Caledonien Hotel. kl. 18;00 og kjørt opp med buss til
toppen av Odderøya «på taket» av Kristiansand. Her blir dere ønsket velkommen til Grand
Chapitre 2022 med et glass bobler. Deretter beveger oss til fots 5 min. gange ned til
Haubitz Laaven og vår Get together.

Get Together – Haubitz Laaven
Dette er det første treffpunktet for tidligere og nye medlemmer i Chaîne des Rôtisseurs
under Grand Chapitre. Det er her alle ønsker å dele gode opplevelser, utveksle erfaringer
og knytte nærmere bekjentskap med nye venner. Vi lager en litt annerledes Get Together
enn det vi normalt pleier.
På det kulinariske plan går vi tilbake til våre røtter. Det blir sharingservering hvor vi bl.a.
byr på helgrillet lam og mye annet «snadder». Vi har også planlagt at dette skal være
minglearrangement, og kanskje «svinge godfoten». Baren er åpen for de som ønsker
å kjøpe noe utover det som er inkludert.
Som dere skjønner, vi legger til side det veldig formelle. Vi kaller det «Sørlandsk
gjestfrihet» med litt løs snipp. Rammene er de beste.
Ingen bordplassering
Antrekk: Pent/smart casual, med kjede.

Lørdag 21. mai
Generalforsamling i Chaîne des Rôtisseurs på Radisson Blu
Caledonien Hotel kl. 11;00 - 12;00.
Det er tid for oppsumering av året som har gått. Årsregnskap legges frem og det
orinteres om virksomheten for 2021

Boble-lunsj i regi av L`Ordre Mondial Hos Moi
kl. 13;00
Hos Moi ligger idyllisk plassert på fiskebrygga i Kristiansand. Adressen er Nodeviga 2,
Kristiansand. Vi skal smake "bobler" bestående av cava, prosecco og champagne. Dagens
meny vil være en sharing-lunsj med noe av havets frukter, med tilhørende vin.
Ingen bordplassering
Antrekk: Smart Casual, med kjede

Lunsj på Smag & Behag Kristiansand
kl. 12;30
Hans Petter Klemmetsen er rockekokken, og mannen bak Smag & Behag. Han ønsker dere
velkommen til den gamle gymsalen i Kongens Gate skole i Kristiansand. Adressen er
Dronningensgate 48 Kristiansand. Innenfor de historiske teglveggene er det et unikt
restaurantlokale. Smag & Behag har vært en stor suksess. Gjester som setter kvalitet i
høysetet, har skamrost stedet.
Tema for lunsjen er "Smag av vår" med sesongbaserte råvarer og tilhørende vinpakke.
Hans Petter inviterer til et glass champagne med omvisning og mingling før vi går til
bords kl. 13;00.
Ingen bordplassering
Antrekk: Smart Casual, med kjede

Intronisasjon i Klubben Selskapslokaler
kl. 16;30
NB!!! De som skal introniseres, samt gjester som skal være til stede må møte
senest kl. 16;00 i Klubben for registrering.
Årets intronisasjon vil finne sted i Klubben Selskapslokaler. Klubben Selskapslokaler ligger
2 min. gange fra Radisson Blu Caledonien Hotel, vis a vis kinoen.
Før apeitiffen inntaes på Radisson Blu Caledonien Hotel vil det bli tatt et felles
bilde av de introniserte sammen med de som har vært involvert fra Chaîne des
Rôtisseurs side.
Antrekk: Smoking/selskapskole med kjede.

Grand Diner på Radisson Blu Caledonien
Hotel kl. 18;30
Etter introniseringen i Klubben Selskapslokaler blir det servert en aperitiff på Radisson Blu
Caledonien Hotel 2. etasje kl. 18;30. Her blir det satt opp en fotovegg slik at de som
ønsker å ha et minne fra denne kvelden blir fotografert i gallaantrekk.
Grand Diner er høydepunktet under Grand Chapitre, og det kreves mye av de som skal
gjennomføre en slik stor og viktig middag. Vice-Chargè de Missions, Hege Julianne
Nevestad, og hennes team har gitt oss de aller beste forsikringer om at dette vil bli en
minneverdig opplevelse.
Vi inntar elegante Caledonien Hall kl. 19;00 der det er dekket til fest. F&B teamet til Hege
med kjøkkensjef, sommelier, og hennes stab har lovet oss mange lokale, trendy, smakfulle
retter. Hotellets sommelier har satt sammen en spennende vinpakke, og de lover stor
stemning i Kristiansand sin storstue.
Alle er bordplassert.
Antrekk: Smoking/selskapskjole med kjede.
Etter Grand Dîner trekker vi ned i

GRENSELØS
Her blir det servert kaffe og mulighet til å kjøpe en avéc, eller en longdrink

Søndag 22. mai
Skjærgårdstur fra Kristiansand til Lillesand. Båtavgang fra kai 6. Dere
blir veiledet fra hotellene.
kl. 10;00.
Vi inviterer til en guidet skjærgårdstur fra Kristiansand til Lillesand med M/S Maarten. Det
blir servert forfriskning underveis på båtturen, og det vil bli mulig å kjøpe drikke ut over
det som blir servert. Båtturen avsluttes med lunsj på Beddingen Restaurant. Vice-Chargé
de Missions Roger Schanke Heimdal og hans personale har lovet oss en herlig fiskesuppe
med mye "snadder", og årets rabarbra til dessert. Det hele avsluttes med kaffe.
NB!!!! De som skal ta buss fra Lillesand til Kjevik Flyplass må møte utenfor
Radisson Caledonien Hotel senest kl. 09;45 for avlevering av bagasjen i bussen
som skal bringe dere til flyplassen. De øvrige som skal med buss tilbake til
Kristiansand kan oppbevare bagasje på det hotellet man har overnattet på.

Lunsj på Beddingen Restaurant for de som ikke skal være med på
skjærgårdsturen starter kl. 12;45
Det er satt opp 2 busser som går henholdvis til Kjevik Flyplass og Radisson Blu Caledonien
Hotel. Lunsjen vil være avsluttet slik at de som skal reise med fly hjem vil ankomme Kjevik
flyplass senest kl 14;50. Bussen går fra Beddingen Restaurant kl. 14;20.
Antrekk: Smart Casual, med kjede

Vi ønsker medlemmer, deres ledsagere og alle venner av Chaîne des
Rôtisseurs hjertelig velkommen til Grand Chapitre på Sørlandet

Vennlig hilsen
Styret i Bailliage de Sørlandet

Chaine.no

Som medlem av Chaîne des Rôtisseurs mottar du dette nyhetsbrevet.

