
Problemer med å lese dette nyhetsbrevet? Klikk her.

Invitasjon til Diner Amical - Popolo Osteria
& Bar
Chers Confrères

Godt Nytt År!

Gullhotellet, Scandic Flesland Airport, har fått mye skryt for sine
miljøvennlige og energisparende løsninger og har blitt en svært populær
destinasjon for alle som arrangerer større konferanser i Bergen.
Hotellrestauranten, «Popolo Osteria & Bar», er inspirert av Piazza del
Popolo, folkets plass i Roma og fungerer som møteplass for
hotellgjester og besøkende. Hotellets direktør, Birte Hevrøy, er stolt
over å kunne invitere til en italiensk Diner Amical som første
arrangement i 2019 og styret har gleden av å invitere medlemmer,
deres ledsagere og venner til årets første arrangement.

Diner Amical - Popolo Osteria & Bar - Scandic Flesland
Airport

Tid: Torsdag 24. januar kl. 19.00
Pris: 1.340,- for medlemmer, kr. 1.440,- for ikke medlemmer

Antrekk: Pent, med kjede
Meny

Aperitiff
Ayala Champagne Brut Majeur

***
Fersk Kamskjellcarpaccio servert med Salomon kaviar og sitron

honningdressing
Pierre Ponnelle Chablis AC

***
Skogsoppravioli servert i Porcinibuljong, garnert med svarte trøfler

Mud House Pinot Noir - New Zealand
***

Rødbetsorbet
***

Roasted Lammefilet med gremolataskorpe servert med grønn erte- og
myntepuré, safranpoteter og rødvinsaus

Noble Wines 337 Cabernet Sauvignon - California
***

Jordbærterte med olivenolje gelato
Siegfried Sweet Agnes Riesling - New Zealand

***
Kaffe - Te

Vi har fått 40 plasser til dette eminente arrangementet og kan på
sterkeste anbefale våre medlemmer og deres venner om å delta.
Påmelding må gjøre innen 20. januar ved å klikke her. Det er mulig å be
om faktura på påmeldingssiden.
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Den enkleste måten å komme seg til Scandic Flesland Airport er å ta
Bybanen til Bergen Lufthavn. Derfra er det noen få minutters gange til
hotellet.

Dersom dere har spørsmål eller kommentarer ber jeg om at dere
sender en mail til bas@bbb.no eller ringer meg på 410 28 000.

Vennlig hilsen

Bjarte Askeland
Bailli Regional
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