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Tillfälle du Absolut inte får missa
och celebert besök av Carl Jan
Efter bara några månader
börjar vi närma oss 100
medlemmar i Eriksbergs
ClubuniC. Med tanke på alla
spännande arrangemang
som väntar - räknar vi med
att siffran snabbt kommer att
öka. Eller vad sägs om att
avnjuta en sex rätters med
Carl Jan Grankvist till bords!

absolut inte får missa. Som
vanligt går det också att boka
logi i vårt nya fina hotell med
tillgång till relaxavdelning och
utomhusjacuzzis till förmånliga ClubuniC priser.

Närmast på tur i vår ClubuniC
kalender är den 26 mars då vi
har Absolut menu & drinks.
Herman Kilsäter, som är från
Karlshamn, berättar historien
om ett av världens mest stilbildande och största varumärken
och håller en provning med ett
urval av Absoluts spännande
sortiment.
Därefter serveras en avsmakningsmeny där Absolut
vodka i alla dess former finns
representerade. Som vanligt
finns menyn utlagd på vår
hemsida under Restaurangen.

Samtala med Carl Jan
Vi är också mycket glada att
kunna berätta att vi den 30
september får celebert besök
av nestor Carl Jan Granqvist.
Få har gjort så mycket för
gastronomin som han!
Vi kommer att servera en
6 rätters meny med utvalt
dryckespaket med Eriksbergs
labelviner av Carl Jan/Eriksberg där gästerna dinerar
med Carl Jan till bords, som
mellan rätterna samtalar om
roliga minnen, anekdoter och
kuriosa från ett spännande
liv bland vintunnor och köksgrytor, och om passionen för
gastronomin och varför det är
så viktigt att njuta av livet.

Bra erbjudande
Denna spännande provning
och 6 rätters middag kostar
endast 565 kr. Ett tillfälle du

Ge bort en upplevelse!
Missa inte detta tillfälle som
blir mycket personligt, spontant och kolossalt kul! Kanske
Forts nästa sida

Livsnjutare. Spontan som Carl Jan
är kommer gästernas frågor, maten
som serveras, drycken och det trevliga sällskapet i matsalen att dominera
samtalet samt locka till många skratt
och minnen. Unna dig själv att träffa
Carl Jan eller varför inte ge denna
speciella upplevelse i present. Vi säljer presentkort på upplevelser!

en perfekt, mycket uppskattad
och minnesvärd present till
någon som fyller år!
Antalet platser är begränsat,
så det är först till kvarn som
gäller. :
Annorlunda och spännande
Vid Carl Jans besök här på
Eriksberg, är kronhjortarna
högbrunstiga. Vi föreslår därför
att ni förlänger er vistelse här
på Eriksberg med logi och
upplever kronhjortsbrunsten

på nära håll. Tänk att få bada
i våra utomhusjacuzzis, med
stjärnhimlen som tak medan ni
kan höra kronhjortarna bröla
från sina revir alldeles i närheten.
Sedan kan ni övernatta i till
exempel Kronhjorten i Mahravillan, eller i sviten Big Five
i Safarivillan om ni vill lyxa till
det lite extra. På morgonen dukar vi upp en stor frukostbuffé.
Kanske finns Carl Jan kvar till
bords även då?

Mera ClubuniC
Fler spännande ClubuniC arrangemang hittar du på
www.eriksberg.nu under Restaurangen/ClubuniC. Fler
arrangemang kommer att
erbjudas under året, vartefter vi
planerar in dem.
För bokning och prisuppgifter, kontakta restaurangchef
Jens Stjernkvist, telefon 045456 43 54 eller e-post
jens.stjernkvist@eriksberg.nu.

Bli ClubuniC medlem! När ni besöker ett ClubuniC arrangemang kan ni bli medlemmar helt utan kostnad. Ni får då ett
kort som dras i vår kortläsare när ni bevistar ett ClubuniC
arrangemang. Är ni två personer i sällskapet, dras kortet två
gånger och så vidare. Besöker ni minst åtta av våra speciella
arrangemang under 2011, får en person äta gratis på vårt
viltinspirerade julbord, den 25 november 2011. Vid tolv registrerade besök på samma kort, får två personer äta gratis
julbord och så vidare. Vänligen observera att det är bara den
25 november 2011 som detta erbjudande kan utnyttjas.

Eriksberg har köpt
en hjärtstartare

Nu säljer vi våra
”gamla” möbler

Återuppbyggnaden
har börjat på allvar

Eriksberg har en hjärtstartare
på plats. För några veckor sedan fick personalen utbildning
av Jessica Holmström, som
driver företaget Enslinjen, hur
man använder den nyinköpta
hjärtstartaren.
Jessica Holmström berättar
att tiden är väldigt viktig vid
hjärtstopp och att bara 300 av
10 000 personer som drabbas
av hjärtstopp idag överlever.
Med en hjärtstartare på plats,
ökar möjligheterna att rädda liv
betydligt, vilket är en service
för våra gäster.

Vi kommer att ha en loppis
här på Eriksberg och sälja
de möbler som vi inte längre
använder efter ny- och ombyggnaden. Bland annat finns
matrumsmöbler, sängar, skrivbord med mera.
Loppisen blir den 3 april,
då man också kan förboka
en lunchbuffé för 95 kr. Vi
kommer att ha två sittningar,
klockan 12.00 och 14.00.
Boka genom att ringa eller
mejla Jens Stjernkvist, kontaktuppgifter enligt ovan. Mer
info kommer på vår hemsida.

Efter den snörika och kalla
vintern har äntligen återuppbyggnaden av de brandhärjade
byggnaderna kommit igång på
allvar.
- Vi har tack vare en stark
ägare, Mellby Gård AB, nu påbörjat ytterligare förbättringar i
byggnadsbeståndet och i höst/
vinter då de två eldhärjade
byggnaderna blir klara för drift,
kan vi erbjuda upplevelser som
kommer att förstärka det alla
redan unika Eriksberg avsevärt, säger Per-Arne Olsson,
vd på Eriksberg.

Vill ni inte ha vårt nyhetsbrev, skicka e-post till info@eriksberg.nu
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