Problemer med å lese dette nyhetsbrevet? Klikk her.

INVITASJON
TIL
LINDESNES HAVHOTELL OG UNDER
LØRDAG 5. OKTOBER 2019

Dette ligger an til å bli vårt høydepunkt dette året. Det blir utrolig spennende å
oppleve det som familiene Ubostad sammen med sine dyktige medarbeidere
har fått til. De har etablert verdens største undervannsrestaurant. Omtalen fra
verdenspressen har vært enorm, og dette har virkelig satt Norge og landsdelen
vår på reislivskartet.
Kjøkkensjef Nicolai Ellitsgaard og restaurantsjef Benjamin Ausland setter
sammen en 10-retters meny med tilhørende drikke, basert på stedets filosofi og
de unike råvarer som finnes rett utenfor restauranten. Dette ble en reise fra en
idé til en realitet. Nocolai og Benjamin vil ta oss med på denne reisen.
Selve arrangementet går av stabelen lørdag 5. oktober, men det gies anledning
til å velge en ekstra overnatting fra fredag 4. oktober til lørdag 5. oktober. Det
dere eventuelt måtte spise og drikke på hotellet dette døgnet må dere gjøre
direkte opp med hotellet. Kryss av i formularet dersom dere ønsker ekstra
overnatting.
Transport til og fra Lindesnes må dere besørge selv. Jeg antar at en del velger å
kjøre sammen, men dersom noen trenger transport må dere gjøre en
anmerkning i bestillingsformularet så skal vi se om det er mulighet for å "haike"
med noen.
I anmerkningsfeltet i påmeldingsskjemaet må man også gi beskjed om
eventuelle allergier.
Vi har reservert tilstrekkelig med værelser fra fredag for å sikre oss.
Priser:
For medlem pr. person i dobbeltværelse fra lørdag til søndag
inkl. Grand Dîner: kr. 3950,00
For ledsagere og gjester pr. person som ikke er medlem fra
lørdag til søndag inkl. Grand Dîner: kr. 4100,00
Tillegg for enkeltværelse fra lørdag til søndag: kr.500,00
For et døgn ekstra inkl. frokost pr. pers. i dobbeltrom fra 4. til 5. oktober: kr.
750,00
For et døgn ekstra inkl. frokost i enkeltværelse fra 4. til 5. oktober: kr. 700,00

Klikk her for påmelding:
Påmelding til Under
Påmeldingsfrist: 9. august 2019. Vi anbefaler at man
bestemmer seg fort. Det er ikke ubegrenset med plasser og vi har
fått mange forespørsler om når invitasjonen blir lagt ut.
Antrekk: Pent m/kjede
Hjertelig velkommen til en knallstart på høstsesongen.
Kristiansand 26. juni 2019.
På vegne av styret i Bailliage de Sørlandet
Jørgen Aall Flood
Bailli Règional

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

