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Unna dig godbitar under året boka in våra arrangemang!
Nyårsafton gick startskottet
för ClubuniC och det blev
en succé. Nu har vi laddat
batterierna och presenterar
nästa spännande ClubuniC
arrangemang - men också
en del andra saker som
händer på Eriksberg under
året.
- Hotell, restaurang och
konferens är nu i full drift och
vi har öppet alla dagar året
runt, berättar Per-Arne Olsson, vd Eriksberg. När det
gäller återuppbyggnaden av
husen som brann ner har den
blivit något försenat på grund
av vädret, då vissa arbeten
kräver minst fem plusgrader.
Inom kort kommer ett stort
tält att sättas upp så att man
kan börja jobba med insidan
av murarna, det vill säga
återställa putsen och därefter
fortsätta med övriga delar.
S:t Vallentin weekend
Övrig verksamhet är i full drift
och för att pigga upp i vinter-

Njut med alla sinnen. Under året kommer vi servera många spännande matkreationer på Eriksberg. Här en tallrik med väl utvalda
ostar, tranbärsgranité, tomatkompott, rosmarin och akaciahonung.

mörkret kan det vara roligt att
unna dig ett besök på Eriksberg. Den 12-13 februari har
vi nästa ClubuniC erbjudande
- en S:t Vallentin weekend.
Avnjut den tillsammans med
en vän eller vänner. Strosa
på gården, bada utomhusjacuzzi, koppla av och njut och
låt oss ta hand om er.
Läs om fler arrangemang på
nästa sida.....
www.eriksberg.nu

S:t Vallenti
n weekend
Incheckning fr
ån 14:00
Välkomstkaffe
med söta brö
d från
vårt bageri
Tillgång till re
laxavdelning
med
utomhusjacuzz
i´s
Ett glas Cham
pagne
3 rätters gourm
etmiddag
Logi i dubbelr
um
Frukostbuffé
Pris 1 900 kro
nor per perso
n.
Menyn finns
på vår hemsida

.

50-talskväll à la Wretman
Den 26 februari har vi också
ett ClubuniC erbjudande. Då
hyllas professorn Tore Wretman med nostalgisk 7 rätters
meny i modern tappning med
matchande dryckespaket.
Kvällen avrundas i relaxen
där The Mellowtones underhåller i sann 50-talsanda.
Drinkar kommer att erbjudas tidsenligt anno 1950.
Meny, priser och mer information hittar ni på vår hemsida under Eriksberg/ClubuniC.
Fler saker som händer hittar du i rutan här intill.

Här är några av våra spännande arrangemang under
året. Boka in dem redan nu!
• 12-13 februari, S:t Vallentin Weekend. ClubuniC.
• 26 februari, Tore Wretman kväll. ClubuniC.
• 26 mars, Absolut menu & drinks. ClubuniC.
• 23 och 24 april, 7-rätters påskinspirerad meny.
• 30 april, Vårens ankomst firas in med sång av Fourtunes
och och 4-rätters fågelmeny, ClubuniC.
• 29 maj, 3-rätters Mors dag meny. Fira världes viktigaste
Mor och unna er en oförglömlig dag på Eriksberg, två sittningar, kl 12 och kl 16.
• 6 augusti. Countrykväll i lövad lada med cowboybuffé,
countrybandet One 58 och logdans. ClubuniC.
• 11 november (111111) Gåsmiddag. ClubuniC.

Sov över i något av våra
fina hotellrum
Alla våra erbjudanden kan
bokas med logi till bra priser.
När det gäller arrangemang
i Säteriet har vi begränsat antal platser, då är det först till
kvarn som gäller.
Vänligen observera att
Påsk och Mors dag inte är
ClubuniC erbjudanden.
Det här är Eriksberg ClubuniC
Vid ert besök på någon av våra
ClubuniC arrangemang kan ni
bli medlemmar helt utan kostnad. Ni får ett kort som ni tar
med er på de begivenheter ni
önskar besöka, och drar det då
i vår kortläsare som registrerar
er ankomst. Är ni två personer i sällskapet dras kortet två
gånger osv. Besöker ni minst
åtta av våra speciella ClubuniC
arrangemang under 2011, får
en person äta gratis på vårt viltinspirerade julbord, den 25/11
2011 (endast detta datum).
Vid tolv registrerade besök på
samma kort, får två personer
äta gratis julbord osv.
Kontakt:		
Telefon: 0454-56 43 00
E-post: info@eriksberg.nu
www.eriksberg.nu
Eriksberg – på djurens villkor!

Omdömen. Så här tycker några av gästerna som har skrivit i vår
gästbok, en del av dem var med på nyårsafton och blev medlemmar i
Eriksberg ClubuniC.

Adress:
Eriksberg
374 96 TRENSUM

Vill ni inte ha vårt nyhetsbrev, skicka e-post till info@eriksberg.nu

