
Problemer med å lese dette nyhetsbrevet? Klikk her.

L´Ordre Mondial hos Kirsten og Alfred Ro
fredag 10. mai 2019 kl. 18;30

Ost og vin i skjønn forening

Vi har gleden av å invitere til ost & vin i regi av L´ Ordre Mondial
hjemme hos Kirsten og Alfred  Ro  på Fiskåtangen. De har vært så
hyggelige å stille sitt hjem til disposisjon denne kvelden.

Vår ” gamle ” venn Karsten Jacobsen, sommelier og partner hos
Supervin i Hjørring stiller opp for oss denne kvelden for å lose oss
gjennom ca. 8 viner og tilhørende oster.

Tine, Norske meierier, stiller opp med fantastiske oster, både harde og
bløte, samt muggoster.

Det blir spennende smaker med gode viner .

Vi starter kl. 18.30 med noe sprudlende i glasset, gode oster og viner
og avslutter med kake, kaffe og noe godt i glasset.

Pris pr . person kr. 600,00 for medlemmer av L´ Ordre Mondial.
�������For de som ikke er medlemmer av L´ Ordre Mondial og ledsagere
blir prisen kr. 700,00 pr. pers.

Transport
Vi har satt opp buss fra Grimstad via Lillesand og Kristiansand til
Fiskåtangen. Bussen går fra Nottos (den gamle shellstasjonen i
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Grimstad) kl. 17;25, via Lillesand kl. 17;45, via Tinghuset Kristiansand
kl. 18;15 og ankommer Fiskåtangen kl. 18;30.

Bussen går fra Fiskåtangen kl.22;30. Den returnerer samme vei.
Transport er subsidiert og koster totalt kr. 200,00 pr. pers. for de som
kommer fra Grimstad og Lillesand. De som velger transport fra
Kristiansand betaler kr. 100,00 pr. pers. Prisen forutsetter at det
er minimum 16 som velger denne transportmuligheten. Merk av
i kommentarfeltet dersom man ønsker busstransport. Betaling for
bussreisen kommer i tillegg til couvertprisen og blir fakturert separat.

Trykk på denne linken: Påmelding
�������Påmeldingsfrist: 27. april 2019
Innbetaling innen 27.april 2019
Antrekk: Casual med Mondialkjede.

Vi må begrense antallet av plasshensyn til 34 person. Følgelig må vi
prioritere de som er medlemmer av L ´ Ordre Mondial med ledsagere,
og deretter mottatt påmelding. Medlemmer av Chaîne des Rôtisseurs er
selvfølgelig hjertelig velkommen også, men på grunn av plass må vi
prioritere som nevnt ovenfor.

Husk å merke i kommentarfeltet dersom man ønsker transport.

Med vennlig hilsen

L´Ordre Mondial des Gourmets Dégustateurs Sørlandet�������.

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