Problemer med å lese dette nyhetsbrevet? Klikk her.

Maître Restaurateur Lisbeth Aasheim
Parker og Maître Rôtisseur Roy Victor
Parker.

Dette bildet er tatt i forbindelse med
menyomtalen da vi var på Restaurant
Luhin den 22. januar 2016.

Invitasjon til Dîner Amical
på
Restaurant Luihn i Kristiansand
Fredag 18. januar 2019 kl.19;00
Chers Confrères

Vi har gleden av å invitere til Dîner Amical på Restauarant Luhin i
Kristiansand. Litt vemodig på mange måter i og med at Lisbeth og Roy
Parker har valgt å avslutte sitt engasjement i Restaurant Luihn. Lisbeth
og Roy har gitt oss mange uforglemmelige flotte opplevelser. Trøsten
får være at de sier at de gleder seg til å kunne nyte selv. Dette er to
profesjonelle medlemmer som nok kommer til å bidra med sine
kunnskaper i en annen "setting" i Chaîne des Rôtisseurs. Vi antar at
restauranten vil bestå og vi skal gjøre vårt for at fremtidig driver ønsker
å bli med videre.
Maïtre Rôtisseur Roy Parker og hans stab gleder seg til å ønske oss
velkommen til restauranten denne kvelden og gi oss nok en fin
opplevelse. Vi for vår del håper at mange av våre medlemmer blir med
og hedrer Lisbeth og Roy i og med at dette er siste kveld i deres regi.
Program
Restauranten inviterer til en aperitif.
*****
Deretter serveres en 3-retters Dîner Amical inkl. drikke etterfulgt av
kaffe.
Pris
Pris pr. person medlem er: kr. 1050,00
Pris pr. person gjest er: kr. 1150,00
Antrekk: Pent med kjede.
Transport
Vi har satt opp buss fra Grimstad via Lillesand. Bussen går fra fra
Shellstasjonen ved Nottos kl. 18;15. Den stopper på Viadukten i
Lillesand 18;35. Bussen går fra
Kristiansand kl.23;30. Bussen returnerer samme vei. Transport
er subsidiert og koster totalt kr. 200,00 pr. pers. Prisen forutsetter at det
er minimum 16 som velger denne transportmuligheten. Merk av
i kommentarfeltet dersom man ønsker busstransport.
Overnatting.
Vi har fått en pris fra Radisson Blu Caledonien Hotel. Dersom
dere ønsker å overnatte der må dere gjøre anmerkning i
kommentarfeltet i selve påmeldingen. Så foretar vi bestillingen.
Total pris for dobbeltværelse Kr. 1195,00
Pris for enkeltværelse Kr. 995,00
Påmelding
Frist for påmelding er satt til 7. januar 2019, og den er bindende. Vi gjør
oppmerksom på at vi har satt et max antall. Når det antallet
er oversteget er det ikke mulig å melde seg på.
Påmelding skjer via vårt medlemssystem. Det innebærer at man trykker
på linken under som leder direkte til et påmeldingsskjema. Her
registrerer man seg ved å skrive navnet, eller medlemsnr. i feltet for
deltaker. Bruk en av delene. Så kommer navnet opp under feltet. Da
trykker man enter (eller venstreklikker med musepekeren) på navnet
som kommer opp under. Det gjelder også ledsagere som er medlem.
Navnet vil så dukke opp under med riktig pris.
Når det gjelder gjest, eller ledsager som ikke er medlem må man
føre inn navnet i feltet under og trykke enter. Faktura blir automatisk
sendt pr. e-post og er en bekreftelse på at påmeldingen er registrert.
Dersom dette ikke fungerer, eller dere ønsker bistand er det bare å ta
kontakt med Janet, eller Jørgen.
NB!! Husk å notere allergier, og eventuelt ønske om transport og overnatting i
kommentarfeltet.

Klikk her for påmelding
Hjertelig velkommen til en flott start på Chaine-året 2019.
Vi gleder oss til å se dere igjen
Beste hilsen
Jørgen Aall Flood
Brastad Vollset
Bailli Réggional
Vice Argentier
Tlf. 930 85600
991 51316

Janet

Som medlem av Chaîne des Rôtisseurs mottar du dette nyhetsbrevet.
Klikk her dersom du ikke lenger ønsker å motta dette nyhetsbrevet

Tlf.

