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Hotell och restaurang med första
parkett mot naturens skådespel
Nu har vi öppnat vår nya
fina hotell-, restaurangoch konferensverksamhet på Eriksberg. I den
modernt inglasade matsalen i Säteriet, med en
vidunderlig utsikt över de
fridfullt strövande djuren,
kan ni bland annat avnjuta en 9-rätters meny
hämtad i julens traditioner.
Det är en omfattande omoch nybyggnad som nu
står färdig. Bland annat
kan Eriksberg ta emot fler
hotellgäster än tidigare. Nu
finns 23 dubbelrum och ett
enkelrum fördelade på fyra
olika byggnader.
More och All Inclusive
För upplevelse och avkoppling har vi tagit fram
två olika weekendpaket,
som båda är en upplevelse
utöver det vanliga - More
Inclusive och All Inclusive.
Förutom övernattning i
vårt nya fina hotell, ingår
bland annat fri tillgång till
relaxavdelningar med

Vacker utsikt. Den modernt inglasade matsalen med vidunderlig
utsikt över de fridfullt strövande djuren, är som en lisa för själen.

utomhusjacuzzi & bastu
samt middagsmeny med 3
respektive 5 rätter.
Med smak av julen
Kärleken till maten återspeglas i allt som tillagas
och serveras på Eriksberg.
Vår spännande julmeny
som nu finns utlagt på vår
hemsida, är en höjdpunkt
för alla sinnen.
Eller vad sägs om till

www.eriksberg.nu

exempel mufflonsalami,
viltpaté, ölkorv på hjort,
rökt vildandsbröst, hjortköttbulle, visentkorv och
vildsvinsskinka. Smaka på
orden, visst vattnas det i
munnen….
För priser och bokning,
vänligen kontakta Jens
Stjernkvist, telefonnummer
0733-67 90 54 eller e-post
jens.stjernkvist@eriksberg.nu

Eriksberg erbjuder ClubuniC
- arrangemang för alla sinnen
Inför 2011 har vi flera
olika arrangemang att
erbjuda på Eriksberg. En
del mindre, mer exklusiva och nischade. Andra
med högt i tak, intensiva
och festliga.
Alla med det gemensamt att vi vill erbjuda
våra gäster något för alla
sinnen.
Exempel på arrangemang
kan vara matevents med
gästspel och temakvällar,
dryckesprovningar och
cocktailaftnar och underhållning i form av sober
jazz eller uppsluppen trubadurafton, stand up eller
storbilds-TV.
Ingen kväll kommer med
andra ord, att bli den andra
lik!
Unika tillfällen att umgås
16 stycken unika tillfällen
att umgås, fira och minnas
kommer efter hand att
presenteras via nyhetsbrev
och vår hemsida. Vissa
arrangemang kräver lång
tids planering, medan
andra kommer att vara mer
spontana, då vi försöker
vara så aktuella som möjligt.
Vi kommer även att utnyttja Eriksbergs alla faciliteter och lokaler då vi
ibland huserar i Säteriets
matsal eller relaxavdelning.
Andra gånger dukar vi upp

i husen som åter byggs
upp på Gården. Här kan ni
vara med och återinviga
restaurangen och den nybyggda vinkällaren, där vi
kommer att hålla många
olika provningar i kombination med mat.
Vissa kvällar kanske tillbringas under bar himmel
eller dukas det långbord på
Safarivillans veranda. Allt
är möjligt hos oss!
Eriksberg ClubuniC
I kombination med att vi nu
avslöjar 2011 års första
arrangemang, vill vi samtidigt informera om Eriksberg ClubuniC.
Vid ert besök på någon
av våra arrangemang kan
ni bli medlemmar i ClubuniC helt utan kostnad. Ni
erhåller ett ClubuniC kort
som endast går att använda på Eriksberg Vilt &
Natur. Ni tar med er kortet
på de begivenheter ni
önskar besöka, och drar
det då i vår kortläsare som
registrerar er ankomst. Är
ni två personer i sällskapet
dras kortet två gånger osv.
Observera att vi endast
kommer att kunna ta in
maximalt 500 medlemmar
och att inträde i ClubuniC
endast kan ske vid medverkan på något av våra
trevliga arrangemang.
Besöker ni minst åtta
av våra speciella arran-

gemang under 2011, får
en person äta gratis på
vårt viltinspirerade julbord, den 25/11 2011. Vid
tolv registrerade besök
på samma kort, får två
personer äta gratis julbord osv. Vänligen observera att det är bara den
25/11 som detta erbjudande kan utnyttjas.

Bra början på nya året
Varför inte börja 2011 med
att bli medlem i ClubuniC
genom att boka bord och
fira nyårsafton hos oss.
Kvällen börjar med att vi
bjuder på ett glas Champagne, innan vi serverar er
en underbar nyårssupé.
Tolvslaget beskådas från
terrassen och därefter finns
det en lätt vickning i relaxavdelningen. Allt detta till
priset 625 kronor per person samt möjlighet att bli
medlem i ClubuniC helt
utan kostnad. Så boka
bord redan idag, då antalet
platser är begränsade. Det
finns naturligtvis även möjlighet att boka övernattning
i vårt nya fina hotell.
Fler spännade ClubuniC
arrangemang avslöjar vi i
vårt nästa nyhetsbrev!

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