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Boka in våra populära grillkvällar
Även i år erbjuder Eriksberg
Vilt & Natur grillkvällar vecka
30-33. Nytt för i år är att vi kör
både onsdagar och fredagar,
varav onsdagar med musikunderhållning.
Grillbuffén står framdukad i restaurang Visenten onsdagar och
fredagar klockan 18.00-20.00.
Pris per person är 295 kronor
exklusive dryck, förutom den 7
augusti då vi har rockabillytema
med Fancy Dan. Då kostar grillkvällen 395 kronor per person,
dryck tillkommer.
Underhållning på onsdagar:
• 24 juli: Broken Spokes.
• 31 juli: Jens U Nilsson.
• 7 augusti: Fancy Dan. Vänligen
observera att grillkvällen då kostar 395 kronor per person.
• 14 augusti: PPM.
På fredagarna vecka 30-33 har
vi enbart grillkvällar, pris 295 kronor per person. Dryck tillkommer.
Förboka gärna för att vara säker
på att få plats!

Den 7 augusti kommer Fancy Dan från Tingsryd, som bjuder på
rockabilly blandat med rock’n’roll. 2007 vann de Country SM.
Restaurang med kafé
Om ni bara ska besöka grillkvällen behöver ni inte betala
entréavgiften. Detsamma gäller
om ni i sommar vill besöka restaurangen, som förutom varm
mat även erbjuder goda kakor,
bullar, paj, nygräddade våfflor
samt goda smörgåsar.

Betala för safarituren
Vill ni förhöja upplevelsen och
även köra runt och titta på de
vilda djuren måste ni betala för
safarituren (entréavgift).
För att boka och mer information: tel 0454-56 43 80 eller
e-post bokningar@eriksberg.nu

Visentvandring när tvillingarna
Vilda och Vackra fyller ett år
Den 26 juli 2013 fyller våra
världsunika tvillingvisenter
Vilda och Vackra ett år.
För att fira dem ordnar vi Visentsafari, som är en spännande
vandring där du får möjlighet att
möta visenterna, Eriksbergs giganter, på mycket nära håll.

Att se visenterna till fots på
nära håll, så kallad walking
safaris, är en mycket exklusiv
upplevelse.
Cirka två timmars vandring
Visentvandringen genomförs
den 26 juli klockan 9.00–12.00
(endast förbokningar). Vi börjar

inomhus med information i cirka
45 minuter om Eriksberg och giganternas historia. Vandringen tar
sedan cirka två timmar.
Pris visentvandring: 595 kronor
per person. Vid ankomst bjuder vi
på kaffe.
Visentburgare och tårta
Efter vandringen är det trevligt
att äta något gott i vår restaurang
Visenten. För att fira Vilda och
Vackras födelsedag har vi specialpris på visentburgare och tårta för
195 kr per person, mellan klockan
12.00-14.00.
För att boka och mer information:
telefon 0454-56 43 80 eller e-post
bokningar@eriksberg.nu
Idag finns drygt 40 visenter på
Eriksberg och är den största
sammanhängande avelsflocken
som finns i hägn och lever i så
naturliga förhållanden som bara
möjligt. Hägnet är cirka 900 ha
och visenterna rör sig fritt på hela
området. Foto: Towe Olsson

Eriksberg nominerat till Stenpriset
Eriksberg Vilt & Natur är ett av
sex olika projekt som har chansen att tilldelas Stenpriset 2013,
ett arkitekturpris som delas ut av
Sveriges Stenindustriförbund.
De övriga nominerade är: Villa
Hallgren i Västerås, Stortorget i
Gävle, Clarion Hotel Post i Göteborg, Kvarteret Lyckan i Norrköping och Ektorget i Solna.

Juryns motivering lyder:
Sedan Rune Anderssons Mellby
Gård tog över Eriksberg 2008 har
omfattande investeringar gjorts
och hela anläggningen framstår
som ny. Användningen av naturliga och traditionella byggnadsmaterial såsom trä, glas, stål och
natursten har satt sin prägel på
projektet.

Fiske från Eriksberg
visades i Barnkanalen
I oktober 2012 hade vi besök av
SVT som spelade in Fiska med
Anders till Barnkanalens Sommarlovsmorgon. Tillsammans
med fiskeguiden Jimmy fiskade
de gäddor med så kallad jerkbait.
Resultatet kan du se via SVTplay. Länk finns på vår hemsida.
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