
Problemer med å lese dette nyhetsbrevet? Klikk her.

Bailliage de Sørlandet hadde gleden av å premiere det beste
kokkelaget og den beste servitør i forbindelse med
Sørlandscup for lærlinger 2018. Denne konkurransen er
uttak til Norgescup som skal avholdes i Stavanger.
Konkurransen blir tilnærmelsesvis lagt opp slik som
elevene kan forvente til fagprøven.

Jeanette Galdal ble beste servitør. Hun arbeider på Boen
Gård på Tveit. Vinnerlaget på kokkesiden besto av Anne
Marie Kling og Juan Alberto Corneio
Caballero.  Begge arbeider på Pieder Ro i Kristiansand.

Vice Chancelier, Christian Borchgrevink og Bailli Régional,
Jørgen Aall Flood hadde gleden av å dele ut en sjekk på kr.
2500,00 til hver av vinnerne. I tillegg fikk de en Chaine des
Rôtisseur sølvmedalje og boken som ble laget i forbindelse
med 50 års jubileumet for Chaine des Rôtisseur i år.

https://app.sender.net/campaigns/browser_preview/


Servitørlærling Jeanette Galdal fra
Boen Gård på Tveit.

Kokkelærlingene Anne Marie Kling
og Juan Alberto Corneio Caballero
flankert av dommerne; Kjell Engø,

Heidi Toft og Lars Carlsen

Det årlige bidraget til unge profesjonelle som medlemmene
innbetaler i forbindelse med kontingenten gjør det mulig at

vi kan stimulere og motivere nye medarbeidere til å satse på
våre fag.

Vi retter en hjertelig takk til våre medlemmer.

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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