
RREC´s årliga
 Vinprovning med Gourmetmiddag 

på Bjertorps Slott
Fredag den 14 april 2023

Hjärtligt välkomna till vår traditionella träff på detta magnifika slott!
Programmet blir precis som vanligt, inga överaskningar!

Samling från kl 15 då det bjuds te och kaffe med tillbehör i Slottets charmanta foajé.

Kl 17:30 Vinprovning under sedvanlig ledning av 
Slottets eminente sommelier, Anders Tidfält. 

Anders är numera pensionär men ställer upp för gäster han gillar.
Därefter ett kåseri enligt tradition - en överraskning!

Kl 19:30 Sexrätters slottsmiddag - Bjertorps kök har bästa renommé!

På lördag morgon serveras Slottsfrukost från kl 8:00. 
 

Vårt rabatterade pris för övernattning, vinprovning, middag & frukost är 
2.330 kr/person i dubbelrum. Tillägg för: enkelrum 425 kr, hundrum 300 kr.

Middagsdryck tillkommer. Var och en betalar vid utcheckningen.
Förmånligt pris för medföljande barn och extra säng (meddela ålder för prisuppgift).

Anmäl Dig snarast och senast den 1 mars till
Göran Berg, helst per e-mail goran  a  berg@rrec.se eller tel 0708 108118

Först till kvarn gäller, det kan bli fullbokat!

Adress: Bjerttorp Slott, Fyrunga, 535 91 Kvänum
För information om Bjertorps Slott, se: https://bjertorpslott.se/  
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