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Prova sydafrikanska varma viner
med vår spännande höstmeny
Den 3 september ges ett
unikt tillfälle att prova sydafrikanska varma viner med
Eriksbergs vilda råvaror.
Då dukar vi upp en sex
rätters spännande höstmeny
och Nicolas Bureau, från Glenelly Estate, delar med sig
av sina fylliga sydafrikanska
viner med en fransk touch.
Missa inte detta tillfälle att
prova Eriksbergs vilda smaker,
tillsammans med noga utvalda
viner från Glenelly, som möts i
läckra smakkombinationer och
ljuvliga dofter så att du som
gäst får njuta med alla dina
sinnen.
Begränsat antal platser
Pris för sex rätters meny samt
vin från Glenelly till maten,
endast 925 kronor. Naturligtvis
ingår kaffe.
Eftersom vi har begränsat antal platser är det först till kvarn
som gäller. Boka antingen via
tel 0454-56 43 54 eller e-post
bokningar@eriksberg.nu.
Det finns även möjlighet att
boka hotellrum på Eriksberg

till bra priser i samband med
vinprovningen. Prisexempel för
ett dubbelrum 1 800 kronor.
Vinprovningen ingår i Eriksberg ClubuniC. Läs mera på vår
hemsida www.eriksberg.nu.
Glenelly Estate
Glenelly Estate är en i raden
av alla nya producenter som
vuxit fram i Sydafrika under det
senaste decenniet. Egendomen,
med anor sedan tidigt 1800-tal,
köptes 2003 av erkända MayElaine de Lencquesaing, som i
över trettio år stod som ägare till
det berömda Grand Cru-slottet
Pichon Longueville Comtesse
de Lalande i Pauillac i Bordeaux.
Flaggskepp
May-Elaine såg en potential i
den sydafrikanska egendomens
jordmån och mikroklimat, där
man skulle kunna producera
viner av hög kvalitet.
Eriksberg är i dag stolta innehavare av hennes flaggskepp
Lady May, som är ett av alla
viner som kommer att serveras
under kvällen.

Våra besökare har efterfrågat fler
vinprovningar och den 3 september
har vi bjudit in Nicolas Bureau, från
Glenelly Estate, att dela med sig av
sina fylliga sydafrikanska viner med
en fransk touch.
Kanske en spännande upplevelse
att ge bort i present till någon som
ni vill överraska med något alldeles
speciellt!

Våra arrangemang är välbesökta!
Det blev en mycket lyckad och
välbesökt Countrykväll här på
Eriksberg den 6 augusti. Omkring
230 personer åt cowboybuffé i
vår lövade lada och underhölls av
bandet One 58.
Nu laddar vi upp för fler spännande arrangemang och då
många av dem snabbt blir fullbokade är det bra att vara ute i god
tid och boka.
Färdig i november
När vår stora restaurang är färdig
att tas i bruk i november, har vi
bättre möjlighet att ta emot fler
gäster samtidigt och kan planera

för många spännande upplevelser. En del mindre, mer exklusiva
och nischade. Andra med högt i
tak, intensiva och festliga.
Datum att boka in:
• 3 september: Vinprovning och
sex rätters höstmeny
• 17 september: Kronhjortsbröl
och fem rätters meny (fullbokat,
sätt gärna upp dig på vår reservlista)
• 30 september: Dinera med Carl
Jan Granqvist (fullbokat, sätt
gärna upp dig på vår reservlista)
• 11 november: Gåsmiddag, pris
395 kronor exklusive dryck.
• 23 november: Louis Armstrong

i våra hjärtan; Peter Lind and the
Cabaret band på turné. Pris 395
kronor med buffé exklusive dryck.
• 25 november - 18 december: Viltinspirerat julbord. Den 25 nov får en
person äta gratis julbord om ni har
minst åtta registrerade ClubuniC
besök på ett kort.
• 10-11 december: Julmarknad. Här
planerar vi för något alldeles extra i
våra återuppbyggda lokaler!
När det gäller julmarknaden har
vi fortfarande plats för några till
utställare, är du intresserad hör av
dig till Bibbi Brorsson, på tel 045456 43 50.

Fram till och med den 28 augusti har vi öppet dagligen i vårt tillfälliga
sommarkafé - prova gärna våra goda visentburgare!

Fångade en stor karp i Gårdssjön
Den här karpen på 10,5 kilo,
fångade Anton Svensson från
Kallinge, i Gårdssjön på Eriksberg. Efter att ha tagit några
bilder och vägt fisken, fick den
friheten åter.
När Anton jämförde sina bilder
med en bild från 2007, såg han
på fjälluppsättningen att det var
samma fisk som hans kompis
fångade då. Då vägde den 8,6
kilo och var 83 centimeter lång.
På Eriksberg tillämpar vi catch
and release fiske, vilket innebär
att vi släpper tillbaka fångad
fisk igen. För den som har köpt
säsongskort till Eriksberg, ingår
fiske i Gårdssjön.
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