
Chaîne des Rôtisseurs
BAILLIAGE D'OSLO

 

 

 

Chers Confrères,

 

Det har vært, og er, en spesiell og vanskelig periode nå med COVID-
19!

Dessverre har vi i Bailliage d’Oslo sett oss nødt til å avlyse alle
arrangementer før sommeren, men vi kommer sterkere tilbake til
høsten med et spennende program for våre medlemmer.

 

Samfunnet er rolig på vei tilbake til noe som ligner på normale
tilstander, og myndighetene lemper litt og litt på restriksjonene for våre
medlemsbedrifter.

 

Vi oppfordrer alle medlemmer til å være flinke til å støtte opp om
medlemsbedriftene!

La oss sammen holde liv i Oslos beste restauranter.

 

Her er en oversikt over hvilke tilbud som er tilgjengelige hos
medlemsbedriftene per skrivende stund.

 

Bølgen & Moi, Tjuvholmen

«Alle våre restauranter er nå åpne igjen! I samarbeid med Stamina
helse og Næringsetaten har vi gjort det vi kan for å sikre gode & trygge
restaurantbesøk. Vi gleder oss sånn til å se dere!»

Bølgen & Moi holder åpent tirsdag til fredag 15:00-21:30.

Mer informasjon på: www.bolgenogmoi.no/restaurant-tjuvholmen/

 

Color Line / Kiel-båten

«Myndighetene viderefører tiltak for å håndtere Coronaviruset COVID-
19. Tiltakene får omfattende konsekvenser for Color Lines virksomhet i
Norge, Danmark, Sverige  og Tyskland.»

Color Magic og Color Fantasy er innstilt til og med 29.05.

Mer informasjon finner du på: www.colorline.no/

 

Dalen Hotel (Dalen i Telemark)

Dalen Hotel har holdt stengt, men tar sikte på gjenåpning 20. mai. 

Hvorfor ikke legge en weekend til Dalen Hotel?

«Velkommen til et av Norges eldste trehoteller, kun 400 meter fra
Telemarkskanalens endestasjon med enkel adkomst til hotellet.»

Oppdatert informasjon finner du på: www.dalenhotel.no/

 

Gamle Logen

«MIDLERTIDIG STENGNING FOR Å FOREBYGGE
SMITTESPREDNING»

Gamle logen holder dessverre fremdeles stengt, og vil trolig ikke ta opp
driften igjen før etter sommerferien.

Hold deg oppdatert på: www.gamlelogen.no/

 

Gamle Raadhus Restaurant

«Kjære Gjester, Onsdag 13. mai kl. 17 kan vi med glede åpne dørene
for alle våre fantastiske gjester igjen»

Gamle Raadhus holder åpent med noe begrenset åpningstid, 16:00-
22:00 tirsdag til lørdag. Raadhusgaarden (uteserveringen) har samme
åpningstid.

Informasjon og menyer finner du på: www.gamleraadhus.no/

 

Grand Hotel

«Vi beklager å informere om at Grand Hotel Oslo,  Eight Roofttop bar,
Othilia Lobbybar og Palmen restaurant er midlertidig stengt på grunn av
situasjonen i forbindelse med Corona viruset (COVID-19). Vi føler
utviklingen tett og evaluerer situasjonen fortløpende.»

Hold deg oppdatert på: www.grand.no

 

Holmenkollen Restaurant

«Vi følger råd og restriksjoner fra helsemyndighetene og oppdaterer
åpningstider deretter.»

Holmenkollen restaurant holder nå åpent onsdag til søndag 13:00 –
18:00.

Åpningstider oppdateres fortløpende og du holder deg oppdatert på:
www.holmenkollenrestaurant.no/

 

Hotel Bristol

«Kjære gjest, i tråd med retningslinjer fra myndighetene, ønsker vi å
informere om de smittevernstiltak som er iverksatt hos oss.»

Hotel Bristol holder igjen åpent og informasjon om tilbud og åpningstider
finner du på: https://hotelbristol.no/

 

Latter

«Kjære gjest, Latter holder stengt i tråd med myndighetenes
restriksjoner.»

For Latter som en kulturscene er utfordringene ekstra store under
COVID-19. Første forestilling tilgjengelig er «Sommerstandup 2020» på
utescenen 16. juni 2020.

Du finner alltid oppdatert informasjon om Latter sine åpningstider,
serveringstilbud, bord og billettbestilling på: www.latter.no

 

Lofoten Fiskerestaurant

Ytterst på Aker Brygge holder Lofoten Fiskerestaurant åpent med de
begrensninger som er lagt av myndighetene.

Informasjon om åpningstider og bordreservasjoner kan du gjøre på:
www.lofoten-fiskerestaurant.no/

 

Lærlingekompaniet

Lærlingekompaniet er ett opplæringskontor for HoReCa-bransjen. De er
kurssted for lærlinger i Servitør-, kokk-, Institusjonskokk-, baker-,
konditor-, resepsjon- og reiselivsfaget.

Lærlingekompaniet er for restaurant-bransjen i Oslo en viktig
støttespiller for å utvikle det faglige miljøet.

Les gjerne mer om arbeidet som gjøres på: www.oppla.no

 

Selskapslokaler Oslo Militære Samfund

På Selskapslokaler Oslo Militære Samfund holdes det nå åpent for
arrangementer som kan gjennomføres med de restriksjoner som er
lagt.

I tillegg har de åpent for flere åpne arrangementer (vinsmakinger og
middager).

For oversikt over åpne arrangementer gå til:
https://oms.hoopla.no/sales NB; bruk kampanjekode CHAINEVIP for
rabaterte priser på alle arrangementer!

Generell informasjon finner du på: www.selskaper.no

 

Radisson Blu Plaza Hotel

«Denne eiendommen er midlertidig stengt til 1. juni 2020. Sjekk igjen
senere for fremtidige oppdateringer.»

Dessverre må Plaza Hotel fortsatt holde stengt.

Du finner alltid oppdatert informasjon på:
www.radissonblu.no/plazahotell-oslo

 

Roxy Wines

Roxy Wines er et prefekt samarbeid mellom Palmer Group og Victoria
Brandvold.

Victoria er vår Vice-Echanson i Bailliage d’Oslo.

Mer informasjon finner du på: roxywines.no/

Alle viner fra Roxy Wines på Vinmonopolet finner du her:
https://www.vinmonopolet.no/vmp/search?
q=roxy%20wines:relevance:visibleInSearch:true&searchType=product

 

Stortorvets Gjæstgiveri

«Da kan vi meddele at vi åpner dørene igjen onsdag 6.5 kl 1200.»

«Gjesten» er et av våre spisesteder som heldigvis har kunnet ha åpent
igjen en liten stund. De har nå åpningstider tirsdag til lørdag 12 til 23.

Informasjon og bordbestilling finner du på: www.stortorvet.no/

 

Thon Hotel Opera

Hotellet holder åpent, mens serveringstilbud i restauranten ut over
frokost er midlertidig stengt.

Eufemia Bar holder åpent tirsdag til lørdag 17:00 – 22:00

Hold deg oppdatert på: www.thonhotels.no/hoteller/norge/oslo/thon-
hotel-opera/

 

Sjømagasinet

Etter oppussing er Sjømagasinet på Tjuvholmen igjen åpent.

Restaurant & vinbar gar åpent mandag- fredag: kl 11.30 - 24.00 og
lørdager: kl 13.00 - 24.00

Fiskebutikken mandag- lørdag: kl 11.00 - 18.00

Bordbestilling og informasjon på: www.sjomagasinet.no/

 

Vaaghals

«Tirsdag 19. mai kl 17.00 kan vi med glede åpne dørene for alle våre
fantastiske gjester igjen. Restauranten vil ha åpent fra 16-22, kjøkkenet
fra 17-21. Vi holder åpent fra tirsdag-lørdag.»

Også Vaaghals har for tiden noe begrenset åpningstid.

Vaaghals sin nettside og bordbestilling finner du her:
www.vaaghals.com/

 

Voksenåsen Hotel

«Voksenåsen er midlertidig stengt på grunn av koronautbruddet»

Voksenåsen er også en av våre medlemmer som dessverre fortsatt ser
seg nødt til å holde stengt. Vi håper de snart kan ta opp driften igjen.

For oppdatert informasjon går du til: voksenaasen.no/

 

Værtshuset Bærums Verk

«Velkommen til oss igjen! Vi har nå åpent fra torsdag til søndag. Lørdag
åpent fra 13:00.

Pianobar på fredag kveld og søndags formiddag.»

På Værtshuset Bærums Verk er driften så smått i gang igjen.

Ta gjerne en romantisk tur «på landet» i helgen.

Alle åpningstider, informasjon og bordreservasjon finner du på:
www.vaertshusetbaerum.no/

 

(All informasjon over er innhentet så godt det lar seg gjøre, og vi håper
oss tilgitt om noe informasjon ikke skulle stemme!)

 

Bailliage d’Oslo ønsker alle en flott og frisk fortsettelse på våren, en
solfylt og deilig sommer og ser frem til å se dere alle igjen på
arrangementer ut over høsten!

 

Planlagte arrangementer for høsten 2020 er:

 

Lørdag 19. – mandag 21. september

Color Line, Kieltur på Color Fantasy sammen med Bailliage de Vestfold.

Program og påmelding her:
https://chaine.no/sites/default/files/Kieltur_1.pdf

 

Lørdag 24. oktober

Selskapslokaler Oslo Militære Samfund, Grand Dîner

 

Onsdag 18. november

Værtshuset Bærums Verk, Julemiddag

 

Med vennlig hilsen

Conseil Régional

Bailliage d’Oslo
 

Bailli Régional
Eivind K. Schøyen
 

Vice-Chancelier
Rune Johansen
 

Vice-Argentier
Geir Tveit
 

Vice-Chargé de Presse
Frank Eikeland
 

Vice-Echanson
Victoria Brandvold
 

og
 

Vice-Chargé de Mission
Kristian Thornblad-Engbakken
 

Chaine.no

 

 

 

 

Som medlem av Chaîne des Rôtisseurs mottar du dette nyhetsbrevet. 

http://www.bolgenogmoi.no/restaurant-tjuvholmen/
http://www.colorline.no/
http://www.dalenhotel.no/
http://www.gamlelogen.no/
http://www.gamleraadhus.no/
http://www.grand.no
http://www.holmenkollenrestaurant.no/
https://hotelbristol.no/
http://www.latter.no
http://www.lofoten-fiskerestaurant.no/
http://www.oppla.no
https://oms.hoopla.no/sales
http://www.selskaper.no
http://www.radissonblu.no/plazahotell-oslo
https://roxywines.no/
https://www.vinmonopolet.no/vmp/search?q=roxy wines:relevance:visibleInSearch:true&searchType=product
http://www.stortorvet.no/
http://www.thonhotels.no/hoteller/norge/oslo/thon-hotel-opera/
http://www.sjomagasinet.no/
http://www.vaaghals.com/
https://voksenaasen.no/
http://www.vaertshusetbaerum.no/
https://chaine.no/sites/default/files/Kieltur_1.pdf
https://chaine.no

	Chaîne des Rôtisseurs

