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Fotbollslegenden Kurre Hamrin
berättar om sitt spännande liv
Den 10 juni kommer Kurt
”Kurre” Hamrin till Eriksberg
och berättar om sitt fotbollsliv. Därefter blir det vinprovning, grillbuffé samt EM
matchen Spanien-Italien på
storbilds TV.
Missa inte detta tillfälle att träffa
en av Sveriges främsta fotbollsspelare genom tiderna. En
snabb och listig högerytter, som
var proffs i Italien i 15 säsonger.
Program
Vi börjar kl 15.30: Över ett glas
vin samt en tallrik antipasti från
regionerna i Florens, berättar
Kurre om sitt fotbollsliv, eller
”sin saga” som han väljer att
kalla det.
Efter det tar hans son Piero
Hamrin och Rolf Elghag över
och bjuder på sina viner samt
presentationer av dessa med
goda tillbehör och tillika historier.
Därefter serveras grillbuffé av
vilt och vi visar Spanien-Italien
på storbilds TV. Efter matchen

Kurre Hamrin, som var Sveriges bäste högerytter under större delen
av 1950- och 1960-talen, bor idag i utkanten av det vackra Florens.

blir det eftersnack i loungen.
Pris: 495 kr/person inkl samtal
med Kurre Hamrin, antipasti,
vinprovning och grillbuffé. Dryck
till buffén ingår inte.
Sverigematcher på storbild
• 11 juni: Ukraina-Sverige samt
grillbuffé (står framdukad kl
18–20). Pris 250 kr/person inkl
buffé och en öl.
• 15 juni: Sverige-England samt
grillbuffé (står framdukad kl

18–20). Buss hämtar och lämnar i Karlshamns centrum samt
i närområdet (måste bokas i
förväg). Pris 250 kr/person inkl
buss, buffé och en öl.
• 19 juni: Sverige-Frankrike
samt grillbuffé (står framdukad
kl 18–20). Pris 250 kr/person
inkl buffé och en öl.
För bokning och mer info,
tel 0454-56 43 80 eller e-post
bokningar@eriksberg.nu
Välkomna till en upplevelse!

Många spännande anledningar att besöka
Eriksberg under sommaren och hösten
Det händer mycket spännande
saker på Eriksberg under året.
Nedan presenterar vi en del
datum som kan vara bra att
pricka in i kalendern.
• 23 juni: Eriksberg öppnar för
sommarsäsongen.
• 30 juni: Kl 18.00. Natasha
Illum Berg på Eriksberg. Pris
950 kr/person inklusive välkomstdrink, föreläsning och
buffé exklusive dryck.

Vecka 30 till 32: Grillaftnar
med musikunderhållning på
onsdagar. Pris 250 kr/person.
Olika teman: 25 juli: Underhållning med Jens U Nilsson som
spelar önskelåtar, quiz och
äventyr. 1 augusti: Komik &
underhållning av WiikIdoffz.
8 augusti: country med Broken
Spokes.
• 19 augusti: Vi stänger för
sommarsäsongen och tar bara
emot förbokade gäster (även
öppet 25-26 augusti).
• 25-26 augusti: Öppet på
Eriksberg.
• 26 augusti: Avslutningsfest.
• 14 september: Carl Jan Granqvist kommer till Eriksberg.
Program och pris presenteras
längre fram.
• 13 oktober: Skaldjursplatå
samt besök från Seven Springs
i Sydafrika med vitvinsprovning.
Pris presenteras längre fram.

Natasha Illum Berg kommer att
berätta om gamla minnen; hur
hon började på Eriksberg som
liten och resan till att bli jägare
och författare i Tanzania. Hon
kommer även att signera böcker
som kommer att finnas till försäljning under kvällen.

• 9-11 november: Gåsmiddag.
Pris 495 kr/person.
• 23 november-22 december,
serverar vi julbord.
• 15-16 december: Julmarknad
• 31 december: Nyårssupé.

Den 14 september kommer Carl
Jan Granqvist till Eriksberg. Vi
är mycket glada att Carl Jan åter
besöker oss. När han var här i
slutet av september 2011, blev
evenemanget snabbt fullbokat.
Den här gången planerar vi att
vara i restaurang Visenten, där vi
kan ta emot fler gäster.

Köp presentkort på en upplevelse på Eriksberg.
Vi säljer presentkort på upplevelser, en trevlig och mycket
uppskattad present, som kan
användas i våra förstklassiga
restauranger, hotell, konferens
och viltpark. Det kan även
specificeras för exempelvis ett
Weekendpaket. Du kan köpa
presentkort på vår hemsida eller
genom att kontakta oss på tel
0454-56 43 00 eller e-post
info@eriksberg.nu
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