Missa inte
söndagslunch
på Eriksberg
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Vi summerar 2014 och ser fram
emot nya spännande utmaningar
Nu är 2015 i full gång och vi
kan sammanfatta 2014 som
ett händelserikt år.
– Det har varit många nya
spännande projekt att ro i
hamn, säger Per-Arne Olsson,
vd på Eriksberg Vilt & Natur.
En av de mest omskrivna
händelserna under 2014 var
Kronprinsessan Victorias besök
på Eriksberg den 25 september.
– Det var naturligtvis mycket
trevligt att få visa Eriksberg för
Kronprinsessan och vi hoppas
att hon snart vill besöka oss
igen, säger Per-Arne Olsson.
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Ny viltart till Eriksberg
En annan uppmärksammad
händelse var att viltbeståndet
utökades med de nya sällsynta
davidshjortarna.
Till deras ankomst i september byggdes en ny karantänsanläggning utanför det stora
vilthägnet.
– De nya davidshjortarna får
gå där i minst ett år innan de
släpps ut tillsammans med de
andra vilda djuren.
Eriksberg on water
Eriksberg har också flyttat in lite
av det vilda till Karlshamn.

– Vi har fått ett flytande tillskott i form av restaurangbåten
Sea Eagle, som ursprungligen
byggdes för Melker Andersson
och Grand Hotel i Stockholm,
berättar Per-Arne Olsson.
Vi kommer framför allt att
använda Sea Eagle för fester,
konferenser, bröllop och andra
typer av arrangemang. Men
även för privata middagar både
i hamn och till havs samt till att
transportera gäster från Karlshamn sjövägen till Eriksberg.

Nytt kontor och gårdsbutik
Under 2014 har vi även flyttat in
i nya kontorslokaler och öppnat

en vild gårdsbutik.
– I samband med det har vi
utökat vårt sortiment med nya
viltprodukter. Vi rekommenderar
alla att besöka gårdsbutiken
och handla våra goda viltprodukter med mera.
Viltinspirerad husmanskost
Under 2014 var det även
premiär för dagens lunch på
Eriksberg. Tisdag-fredag (med
reservation för ändringar) serveras viltinspirerad husmanskost i restaurang Visenten.
– Under året har vi haft ett
ökat tryck på restaurangen
vilket kan bero på att vi vi våras
kom med i White Guide, säger
Per-Arne Olsson.
Några andra nyheter 2014:
• Ny hemsida som nyligen
har blivit mobilanpassad.
• Uppdaterad aktivitetslista.
• Vi har fräschat upp vår naturlekplats med bland annat
en ny linbana.
• Vi har börjat med Afternoon
tea som har blivit mycket
uppskattat.

Visenttvillingarna fyllde två år
– En mycket trevlig händelse
var att våra unika visenttvillingar
Vilda och Vackra firade sin andra
födelsedag den 26 juli.
Det blev stor uppståndelse för
två år sedan när det konstaterades en tvillingfödsel hos visenterna i viltparken. Det har tidigare
aldrig hänt i Sverige och det finns
bara fyra dokumenterade fall i
världen.
Endast ett par har överlevt till
vuxen ålder. Vilda och Vackra är
på mycket god väg.
– De ser ut att må bra och det
finns ingenting som tyder på att
de inte skulle nå könsmogen
ålder, som är vid tre till fyra års
ålder, säger Per-Arne Olsson.
Nu blickar vi framåt
Så här några dagar in på det
nya året planerar vi för en hel del
spännande saker under 2015.
En nyhet som vi redan har
börjat med är söndagslunch. Vi
dukar då upp Eriksbergs goda
viltinspirerade husmanskost på
buffé. Pris 225 kronor per person inklusive lunch, efterrätt och
kaffe. Dryck tillkommer.
Söndagslunch serveras 11
och 18 januari. Gå gärna in på
vår hemsida och titta i kalendern
för ytterligare datum. Där kan ni
även läsa om våra whiskyprovningar som vi har i samarbete
med Mackmyra; kollektionsprovning och reserve caskstrength,
varav den sistnämnda är med
unika whiskys som inte finns att
tillgå på systembolaget.

Entré
”Kungskrabba – Citron – Brynt
smör”
Smörstekt kungskrabba med
brynt smörsås, citron, gurka,
krasse, aska och potatis
Huvudrätt
”Kronvilt – Potatis – Prästost Kål ”
Kryddstekt ryggfilé, potatis, kål,
friterad prästost, gulbeta, inlagd
lök och rödvinssky
Början på ett slut
”Hjortron – Vanilj - Honung”
Crème brûlée smaksatt med
hjortron, sockermunk, vaniljglass, krossad dröm och
citronhonung
Visst låter det gott! I vår kalender på hemsidan kan ni även se
när vi har Best of meny inbokade och det finns platser kvar.
Välkomna till ett händelserikt
2015 på Eriksberg!

Passa på - rabatt på login
För upplevelse och avkoppling
erbjuder Eriksberg förmånliga
weekendpaket under januarimars, med 30 % rabatt på login.
Under samma period har vi
även förmånliga konferenspaket, med 20 % rabatt på login.
Hör av er så berättar vi mer!

Ny meny varje månad
En annan nyhet är att vi kommer att presentera en ny Best of
meny varje månad.
Den för januari ser ut som
följer:
Kontakt:		
Telefon: 0454-56 43 00
E-post: info@eriksberg.nu
www.eriksberg.nu
Eriksberg – på djurens villkor!
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