Köp ett presentkort
på en upplevelse!

NYHETSBREV
Mars 2013

Premiär för våra nya viner
och filmen Amazing Eriksberg
Missa inte den 28 mars då vi
presenterar Eriksberg Vilt &
Naturs nya viner, med specialdesignad label.
Dessutom har vi premiär för
vår nya film Amazing Eriksberg, som Per Anders Rudelius
har gjort.
Per Anders Rudelius har i närmare ett år filmat på Eriksberg
vid olika tillfällen. Syftet har varit
att visa det unika som Eriksberg
erbjuder. Vackra gryningsbilder
med djuren som rör sig i motljuset, brölande hjortar kombinerat med aktiviteter, boende,
konferens och gastronomi i olika
former.
- Per Anders har verkligen lyckats fånga den harmoniska känsla
som vi vill förmedla, säger PerArne Olsson, vd för Eriksberg.
Filmen är cirka tio minuter lång
med engelsk speaker.
Specialdesignad label
Det blir även premiär för våra
nya labelviner. Piero Hamrin,
svensken som är född i Italien

och genom vinerna vill förmedla
sitt Italien, berättar om Eriksbergs
nya viner, som serveras tillsammans med vår Best of meny.
På plats finns även vinmakaren
Tiziano Vistalli.
Under kvällen kommer vi att
presentera två viner, Bianco Umbria och Rosso Umbria.

Pris 650 kronor per person
inklusive fördrink, tre rätters
meny och dryck.
För att boka och mer information, telefon 0454-56 43 80 eller
bokningar@eriksberg.nu
Välkomna till en upplevelse!

Rosso2010
Umbria

indicazione geografica tipica

Vi serverar en tre rätters meny, där varmrätten består av hjortfilé från
Eriksberg med noga utvalda tillbehör. Till detta erbjuds våra nya viner.

Konstrundan: Bob Matson ställer ut
och rockabillykväll med Fancy Dan
Under konstrundan blir det
bil- och 60-talstema på Eriksberg. Bob Matson ställer ut i
Bergsalen, på gården har vi
bilutställning med mera och på
kvällen blir det rockabillykväll
med Fancy Dan.
Under konstrundan i Blekinge
den 4-5 maj, har Eriksberg öppet
mellan klockan 10 och 17.
I restaurang Visenten serveras
hjortsteksbuffé för 195 kronor per
person mellan klockan 12 och 15.
Fika serveras hela dagen.
Utställning med biltema
Ute på gården ställer Blekinge
Classic Car Club ut på lördagen
och Blekinge veteranbilsklubb på
söndagen.

Bob Matson skildrar bilen som upplevelser och låter våra drömmar
spegla sig i den.

Det händer mera!
Eriksberg har även öppet under
påskhelgen, 30-31 mars samt 1
april mellan klockan 12 och 17, för
safariturer samt drop-in i restaurangen. Vi serverar Eriksbergsbuffé
för 295 kronor per person mellan

Den 4 maj har vi rockabillykväll, med Fancy Dan på scenen och 60-talsbuffé.
Kom gärna i tidsenliga kläder så har du möjlighet att vinna ett fint pris.

Bob Matson, vars bildspråk är
bilen, visar tavlor båda dagarna.
Vi har även en tipspromenad runt
Gårdssjön med 60-talstema.
Vill ni köra safarislingan och se
de vilda djuren under konstrundan, måste ni först betala entré.
Kom i tidsenliga kläder
På kvällen den 4 maj blir det full
fart med Fancy Dan, som vann
priset som årets bästa svenska
rockabilly band 2007.

klockan 12 och 15. Fika serveras
hela dagen. Vill ni köra safarislingan
måste ni först betala entré.
Boka in Best of meny på kvällen. Vill ni äta gott på påskaftonkvällen, serverar vi Best of meny
för 495 kronor per person mellan
klockan 18 och 20. Förbokas på

Vi serverar en 60-talsbuffé och
ser gärna att ni kommer klädda
i tidsenliga kläder (50 & 60-tal).
Den som har den festligaste utklädnaden belönas med ett pris,
så leta reda på brylkrämen och
en fin 50- eller 60-tals stass.
Pris för musik, fördrink och
buffé: 595 kronor per person.
För att boka och mer information, telefon 0454-56 43 80 eller
e-post bokningar@eriksberg.nu

telefon 0454-56 43 80 eller e-post
bokningar@eriksberg.nu
Köp hem lite hjortskav! Passa
även på att köpa färdigkryddat
hjortskav från Eriksberg. Den ligger
förpackad i 500 grams påsar och
räcker till cirka fyra personer.

Vill ni inte ha vårt nyhetsbrev, skicka e-post till info@eriksberg.nu
Kontakt:		
Telefon: 0454-56 43 00
E-post: info@eriksberg.nu
www.eriksberg.nu
Eriksberg – på djurens villkor!
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