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Invitasjon til World Chaîne Day 2019 på
Bardøla
Chers Confrères

Hjertelig velkommen til markering av World Chaîne Day 2019 på
Geilo og Bardøla!

Tid: Lørdag 13. april 2019 kl. 16:00 - 19.00
Sted: Resepsjonen på Bardøla Høyfjellshotell, Geilo

World Chaîne Day er en årlig, verdensomspennende markering
av Chaîne des Rôtisseurs. Denne dagen skal benyttes til å spre
informasjon, glede og kunnskap om organisasjonen vår,
blant medlemmer og andre med gastronomisk interesse. Dagen
markeres over hele verden, med luncher, middager og andre
arrangement.

I tillegg vil en jury kåre det beste av de bildene som blir
presentert på Facebook, Twitter eller Instagram med hashtag:
#chaineday #worldchaineday og #chainedesrotisseurs

Det er i år besluttet å markere World Chaîne Day i Bailliage de
Trøndelag og Bailliage de Bergen, henholdsvis på Oppdal og
på Geilo. Dere har allerede fått invitasjon fra våre venner i
Trøndelag og herved inviteres alle medlemmer, samt deres
venner og bekjente, til å besøke vår stand i resepsjonen på vår
medlemsbedrift, Bardøla Høyfjellshotell.

Neste lørdag, Palmelørdag, fra kl. 16.00, henger vi opp vårt
Chaîne-banner, legger ut informasjonsmateriell og serverer
smaksprøver av Cider fra Åkre Gård og vin fra Domaine de
Calet. Pål Medhus serverer oster fra Ostebygda og Bardøla gir
oss en smak av sin egenroduserte røkelaks. Denne lørdagen
arrangeres det dessuten kunstutstilling på Bardøla. De som
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besøker oss vil derfor kunne nyte billedkunst, lokal matkunst 
og kulturprodukter fra Hardanger og Rhone.

Arrangementet er gratis og vi oppfordrer alle medlemmer om å ta
med seg sine venner og bekjente for å stifte næmere
bekjentskap med Chaîne des Rôtisseurs, vår medlemsbedrift
Bardøla Høyfjellshotell og produktene fra Åkre Gård, Domaine
de Calet og Ostebygda.

Hjertelig velkommen!

Vennlig hilsen

Bjarte Askeland
Bailli Regional

Bardøla Høyfjellshotell Domaine de Calet Åkre Gård
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