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Fullsatt vinprovning gav mersmak följer upp med viner från Sydafrika
Vår fullsatta vinprovning med
viner från Umani Ronchi blev
en mycket lyckad kväll.
Nu följer vi upp med ännu
en vinprovning - den här
gången med viner från Sydafrika - också ett mycket
spännande vinland.

ter, så att du som gäst får njuta
med alla dina sinnen.
Begränsat antal platser
Pris för sex rätters meny samt
vin från Glenelly till maten,
endast 925 kronor. Naturligtvis
ingår kaffe.

Eftersom vi har begränsat antal
platser är det först till kvarn som
gäller. Boka antingen via telefon
0454-56 43 54 eller e-post
jens.stjernkvist@eriksberg.nu.
Fler spännande ClubuniC
arrangemang på nästa sida!

Flera gäster har efterfrågat
fler vinprovningar och därför
har vi redan den 3 september
bjudit in Nicolas Bureau, från
Glenelly Estate, Stellenbosch,
Sydafrika, där erkända May de
Lencquesaing har sin vingård,
och där Eriksberg är stolta
innehavare av hennes flaggskepp Lady May.
Sex rätters höstmeny
Lady May är ett av alla viner
som kommer att serveras under kvällen, tillsammans med
vår sex rätters höstmeny, som
kökschef Jesper Karlsson kommer att ta fram under sommaren. När menyn är färdig, lägger vi ut den ut på vår hemsida.
Eriksbergs vilda smaker, tillsammans med noga utvalda
viner, ska mötas i läckra smakkombinationer och ljuvliga dof-

Våra besökare har efterfrågat fler
vinprovningar och den 3 september har vi bjudit in Nicolas Bureau,
från Glenelly Estate, att dela med
sig av sina fylliga sydafrikanska
viner med en fransk touch.

Det blev ett harmoniskt möte mellan Eriksbergs vilda smaker och
Italiens varma viner, medan Gianpiera Rotini passionerat berättade om den lilla vingården Umani
Ronchis vintillverkning.

Lyssna på mäktigt kronhjortsbröl
och avnjut en fem rätters middag
I september är kronhjortarna
på Eriksberg i högbrunst och
deras brölande är en mäktig upplevelse. Passa på att
njuta av naturens skådespel
tillsammans med en god middag här Eriksberg.
Den 17 september dukar vi upp
en fem rätters middag i vår fina
matsal här på Eriksberg. Menyn
kommer att presenteras längre
fram.
Berättar om skådespelet
Sedan flyttar vi ut på altanen
och Per-Arne Olsson, vd på
Eriksberg och utbildad viltmästare, berättar om skådespelet
som pågår utanför. Vår duktiga
serveringspersonal bjuder på
värmande Irish coffee och det
är stor chans att vi får se kronhjortar som brölar på Slätten
nedanför.

Passande dryckespaket
Pris för fem rätters middag,
kaffe och en värmande Irish
coffee på altanen, endast 675
kronor.
Till middagen finns det möjlighet att köpa till ett passande
dryckespaket med noga utvalda
viner.
Även här är antalet platser
begränsat, så det är bra att vara
ute i god tid och boka.
ClubuniC arrangemang
Vid vårt senaste ClubuniC arrangemang var det många som
ville bli medlemmar och vi är nu
uppe i 120 medlemmar.
Både vinprovningen, kronhjortskvällen och countrykvällen den 6 augusti ingår i våra
ClubuniC arrangemang. Fler arrangemang och vad de innebär
kan ni läsa om på vår hemsida
under Restaurangen/ClubuniC.

Det är en mäktig upplevelse när
kronhjortarna brölar på olika platser runt om i hela viltparken.

Unna dig en upplevelse - boka in en natt på vårt fina hotell
Vi erbjuder bra priser på övernattning i
vårt fina hotell i samband med våra ClubuniC arrangemang.
Naturligtvis går det även att boka både
kost och logi vid andra tillfällen - vi har öppet året runt för förbokade gäster.
Kanske vill du ge bort en upplevelse?
Vi säljer presentkort på upplevelser, en
trevlig och mycket uppskattad present.
Vi har många fina rum att välja bland, här
till höger rummet Dovhjorten i Mahravillan.
Vill ni inte ha vårt nyhetsbrev, skicka e-post till info@eriksberg.nu
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