Lunch to Lunch på Vinga
Datum: Våren -22
Plats: Biskopsgården på Vinga
C:a 6-10 personer
Program:
09:00 möter vi upp på Hönö Klåva, gott om P- plats
Med Morgans trygga fiskebåtar går vi ut till Vinga, se upp för sälar!!
Lätt promenad till Biskopsgården.
Inkvartering:
Biskopsgården:
Handduk och sänglinne ingår
Konferens i Biskopsgården,
o Vatten, frukt o godis
13:00 Jag iklädd i Chefs Outfit, välkomnar alla till lunch i Biskopsgården,
från öns skafferi, vid vackert väder utomhus.
o Havets Wallenbergare, kapris skirat smör färsk potatis, 1
västerbottenpaj
o 00 %-ig öl/Soda Streamvatten
Fortsatt konferens
Relax:
 Bastu nere i Prickeskjulet.
 Dopp i hamnbassängen?
 HOF o GD
 Snacks.

måndag den 21 februari 2022

Åter upp i Biskopsgården.
19:15 Porter och kavring under det att vi öppnar några ostron
19:30 Jag iklädd i Chefs Outfit, välkomnar till Skaldjursbuffé
Skaldjur från både lådan & grillen
o Efter det att man har ätit de kalla skaldjuren, kommer jag in med ny
grillade havskräftor, alla tillbehör, två såser, två sorters ost, rustika
baguetter.
En god Alsace passar bra, alt. Hof öl
Snapsar finns tillgängligt
Crème Brûlé, som man bränner själv.
Kaffe, godis, med ”efterdiskussioner”, på Spotify/Bose
högtalare, finns musiken, av olika sort, att välja på.
En upplevelse är att ”ligga fyr” innan man drar sig tillbaka
Natti
Lite före frukost är ni välkomna ut med en kupad hand runt kaffekoppen
sitta och se hur Göteborg vaknar
07:30 I chef´s Outfit välkomnar jag till Sjömansfrukost i Biskopsgården
o Juicen färsk pressar man själv
o Generöst med olika pålägg
o Müsli, Fjällfil o Yougurht
o Grovt och Filonebröd från Alex´s på Hönö Klåva
o Hur vill ni ha era ägg med bacon?
Fortsatt konferens
o Vatten, frukt o godis
09:15 FM fika, serverar jag utomhus vid vackert väder, med Blåbärs
wienerbröd
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11:30 Jag iklädd i Chefs Outfit, välkomnar alla till lunch i Biskopsgården,
från öns skafferi, vid vackert väder utomhus.
o Havets Wallenbergare, kapris skirat smör färsk potatis, 1
västerbottenpaj
o Lättöl/Soda Streamvatten
14:00 Morgan tar er ”hem” till Hönö Klåva
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