
 

Chaîne des Rôtisseurs
BAILLIAGE DE SØRLANDET

INVITASJON TIL 
WINE AND DINE AROUND.

RADISSON BLU CALEDONIEN
HOTEL, SJØHUSET, PIEDER RO, HOS MOI,

BAKGÅRDEN

FREDAG 17. JUNI 2022 kl. 18;00
Så har vi endelig gleden av å invitere til Wine and Dine i
Kristiansand. Arrangementet har av åpenbare grunner blitt utsatt,
men nå er det endelig tid til å møtes igjen.

Vi starter på Radisson Blu Hotel Caledonien i Skybaren til et glass
musserende kl. 18.00. Kl. 18.45 deles vi opp i 3 grupper som ledes av
Jørgen Aall Flood, Henry H. Tranberg og undertegnede. På hvert av
disse stedene blir det servert en rett med passende drikke til.

Gruppe 1 går til Pieder Ro med ankomst kl. 19.00. Kl. 19;45 vandrer
denne gruppen videre til Hos Moi med ankomst kl.20;00. Her blir
denne gruppen til kl 20;45. Neste stopp er Sjøhuset kl. 21;oo. Man
vandrer herfra kl. 22;15 til Bakgården Bar.

Gruppe 2 går til Sjøhuset med ankomst kl. 19.00 for en rett med et
passende glass drikke til. Kl. 19;45 vandrer denne gruppen videre
til Pieder Ro med ankomst kl.20;00. Her blir denne gruppen til kl
20;45. Neste stopp er Hos Moi kl. 21;oo. Man vandrer herfra kl. 22;15
til Bakgården Bar. 

Gruppe 3 går til Hos Moi med ankomst kl. 19.00 for en rett med et
passende glass drikke til. Kl. 19;45 vandrer denne gruppen videre
til Sjøhuset med ankomst kl.20;00. Her blir denne gruppen til kl 20;45.
Neste stopp er Pieder Ro kl. 21;oo. Man vandrer herfra kl. 22;15 til
Bakgården Bar.

Alle grupper ender opp på Bakgården Bar kl. 22;30 til en Gin Tonic
som bare Bakgården Bar kan.

Arrangementet avsluttes når det passer den enkelte.
Måltidet er tilpasset 3 serveringer.

Pris pr. person Kr. 1250,- for medlemmer av L'Ordre Mondial.
Pris pr. pers. for de som ikke er medlemmer av L'Ordre Mondial eller
lesagere,  kr. 1300,- 

For de som ønsker et alkoholfritt alternativ vi prisen være kr. 1100,00
henholdsvis kr.1150,00. Merk av i kommentarfeltet og trekk summen
fra ved innbetaling.

Påmeldingfrist: 10. juni 2022
Innbetaling innen: 10. juni 2022
Antrekk: Casual med Mondialkjede.

Medlemmer av Chaîne des Rôttisseurs er selvfølgelig også hjertelig
velkommen

Det er satt et max antall på 60 deltakere. Medlemmer av Mondial og
deres ledsagere blir prioritert ved fulltegning. 

Vi setter opp egen busstransport på retur fra Kristiansand, men ikke
til Kristiansand. Vi kan anbefale følgende for dere som kommer østfra:

Buss 100
Avgang fra Rutebilstasjonen i Arendal Kl. 16.30. Avgang fra Odden i
Grimstad kl. 16.53. Avgang fra Viadukten i Lillesand k. 17.14. 
Ankomst Kristiansand Rutebilstasjon kl. 17.55.

Buss fra Kristiansand forutsetter at vi får minimum 15 deltakere som
ønsker dette tilbudet. Bussen går i retur fra Bakgården Bar kl. 23;30.
Priser for busstransport pr. pers. kr. 50,00 - kr. 100 - kr. 150,00 til
henholdsvis Lillesand, Grimstad og Arendal.

Vi håper mange har lyst til å være sammen med oss på denne
arrangementet.

Med vennlig hilsen

L´Ordre Mondial des Gourmets Dégustateurs Sørlandet.

Jan Einar Lødrup Stabell

Vice-Echanson

 

RegistrerRegistrer

Chaine.no

 

 

   
 

 

Som medlem av Chaîne des Rôtisseurs mottar du dette nyhetsbrevet. 

https://medlem.chaine.no/arrangement/312/registration
https://chaine.no
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