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Ta del av kocklandslagets värld
och lär dig mer om skotsk whisky
Fredrik Andersson, medlem
i Svenska kocklandslaget,
kommer till Eriksberg Vilt
& Natur den 31 oktober för
att erbjuda smakprov från
kocklandslagets värld.

finns att köpa i baren.

Pris/person

895:-

Eventet genomförs i samarbete med Diageo/Talisker, som
lär oss mer om skotsk whisky
från Talisker.

I priset ingår föreläsning,
välkomstdrink och femrätters
meny. Dryck tillkommer.

Kvällens program:
• Kl 17.30: Mikael Lundén,
Brand Ambassador och Member of the Keepers of the
Quaich, berättar om Talisker
whisky.
• Kl 18.30: Välkomstdrink:
Talisker cocktail.
• Kl 19.00: Femrätters meny*,
två av rätterna är Eriksbergs
recept och tre av rätterna är
Svenska kocklandslagets.
Under middagen berättar

Mikael Lundén om whisky
och Fredrik Andersson om
kocklandslaget, vars främsta
uppgift är att främja svensk
gastronomi. De har varit på
pallen i samtliga tävlingar som
de har ställt upp i de senaste
30 åren. Nu tränar laget för
OS som går i Erfurt i Tyskland
2016.
• Ca kl 22.45: Kaffe och avec

*Köp gärna till vårt dryckespaket för 395 kronor, som
är speciellt framtaget för att
passa till menyn.
Boka på 0454-56 43 80 eller
bokningar@eriksberg.nu

A Very Merry Eriksberg Christmas
Missa inte årets julshow
på Eriksberg, A Very Merry
Eriksberg Christmas.
Nio föreställningar är planerade med premiär den 26
november.

Karlskrona, som fanns med
när Sandelius gjorde ”I huvet
på en dödgrävare” för några
år sedan och som har turnerat
och spelat med en rad stora
artister.

Eriksberg Vilt & Natur fortsätter det lyckade samarbetet
med Sandelius Kultur & Nöje
som producerar årets julshow
på Eriksberg. Det blir för tredje
året i rad och den här gången
utlovas mer musik, med allt
från Christmas Carols till
Rock´n roll.

Övriga i ensemblen
I övrigt ser vi Anette Castell,
jazzsångerska och sångpedagog från Johannishus, Elin
Sandelius, artist och skådespelare från Karlshamn,
Johan Harding, musiklärare,
musiker och musikproducent
från Johannishus och självklart dyker Eriksbergs egen
tomte upp.
Pris för show och viltjulbord:
895 kronor per person. Dryck
tillkommer.

– Det blir juligt och finstämt,
fartfyllt och musikaliskt på en
och samma gång, berättar
Mats Sandelius, som är producent för julshowen.
Två nya ansikten
Dessutom finns ett par nya
ansikten med i ensemblen:
Sofia Loell, mångsysslande
musiker från Karlskrona, som
bland annat har varit med i
Skottårsorkestern, sommarens Ted Gärdestadkonsert i
Karlskrona och som har två
egna skivor i bagaget. Och
Christian Fridh, gitarrist från

Eriksbergs goda viltjulbord
På julbordet dukar vi upp
Eriksbergs vildsvinsjulskinka, viltköttbullar, rökta

viltprodukter och mycket
annat gott. Naturligtvis finns
även flera sorter av sillinläggningar och lax samt ett välfyllt
gottebord. Så långt som möjligt är allt som serveras tillagat
från grunden med smaker och
dofter av julen som inspiration.
Utöka upplevelsen
I samband med våra julbord
kan ni boka in boende i vårt
fina hotell till ett förmånligt
julpris. Frukost och tillgång till
relaxavdelning ingår. Pris per
dubbelrum från 2 900 kronor.
Läs mer om våra julbord
på www.eriksberg.nu

Det händer bland det vilda!
Vi har en välfylld evenemangskalender som vi presenterar delar av här. För komplett kalender, vänligen se vår
hemsida www.eriksberg.nu

OKTOBER:

• Söndagslunch: 4, 11, 18
och 25 oktober. Viltinspirerad
husmanskost + efterrätt på
buffé. Pris 225 kr/person.
• Femrätters i Säteriet: 15, 22
och 28 oktober. 995 kr/person.
• After Work: 23 oktober.
Höstens första och enda på
Eriksberg. Pris 150 kr/person
inklusive mat och en öl eller
ett glas vin.
• Smakprov från kocklandslaget: 31 oktober. Pris 895 kr/
person. I priset ingår välkomstdrink och femrätters meny.

NOVEMBER:

november. Pris 225 kr/person.
• Femrätters i Säteriet. 19
november. Pris: 995 kr/person.
• Julshow: 26, 27 och 28 november. 895 kronor/person för
julbord och show.
• Julbord för familjen: 29 november. Pysselhörna för barnen. 545 kronor/person. Barn
9-12 år betalar 270 kronor.
• Viltjulbord. 30 november.
595 kronor/person.

DECEMBER:

• Viltjulbord. 1-2, 7-9, 14-18
december. 595 kronor/person.

• Vild brunch: 1 november.
Pris 295 kr/person.

• Julbuffé: 2-4, 9-11, 12-13*,
16-18 december. 395 kronor/
person.

• Gåsmiddag: 7 november.
Smakfull fyrarätters gåsmiddag. Pris 595 kr/person.

• Julshow: 3-5, 10-12 december. 895 kronor/person för
julbord och show.

• Farsdag-erbjudande med
övernattning: 7 november.
I erbjudandet ingår eftermiddagsfika, gåsmiddag (dryck
tillkommer), tillgång till relaxavdelning med bastu och utomhusjacuzzi, logi en natt samt
frukostbuffé. Pris från 1 790 kr/
person med del i dubbelrum.

• Julbord för familjen: 6 och
19 december. 545 kronor/
person.

• Söndagslunch: 8 och 15
Kontakt:		
Telefon: 0454-56 43 00
E-post: info@eriksberg.nu
www.eriksberg.nu
Eriksberg – på djurens villkor!

• JULHELG: 12-13 december.
Fri entré. Ni kör med egen bil
och parkerar vid gården.
*under julhelgen har vi begränsad möjlighet att ta emot
förbokningar.

Adress:
Eriksberg
374 96 TRENSUM

Boka in ett höstpaket med hjortbröl, med 35 procent rabatt.
Gäller alla dagar i september och
oktober 2015, i mån av plats, när
ni bokar senast den 30 september
2015.
Läs mer på www.eriksberg.nu

Boka och mer info:
0454-56 43 80.

Under brunsten erbjuder vi ett
förmånligt konferenspaket med
bland annat 20 procent rabatt
på login när ni gör er bokning
senast den 30 september 2015.
Läs mer om vad rabatten avser
på www.eriksberg.nu

