Høsttur 2017

Lyst til å bli med på klubbens årlige høsttur
til Tyrifjord Hotell
(29) 30 September – 1 Oktober?

Vi fortsetter tradisjonen, og inviterer til høsttur på Tyrifjord Hotell.
I år tar vi med «co-driver» for et besøk/omvisning på Fossesholm
Herregård i Vestfossen, hvor vi møter opp lørdag kl. 10.00. Dette er en
lokal, kulturell perle og her er det virkelig noe for enhver smak. Vi har
avtalt omvisning med vår egen guide.

Etter omvisning på herregården tenkte vi at det kanskje passer med et lite
«kaffestopp». Det har vi avtale om på «Sjokolade Salongen» i Vestfossen,
hvor vi kan innta kaffe med sjokolade- herligheter «attåt» laget av Tonje,
kåret til Norges beste konditor i 2017.

Ca kl. 13.00 ankommer vi hotellet hvor vi sjekker inn og smaker på hotellets
Pimms.
Det blir da arrangert klubbens 5. Rocker-box løp kl. 15.30 (se mer om
Rocker-box på AH klubbens hjemmeside). Det vil bli mulighet for å låne
biler, slik at alle de som ønsker å delta får muligheten.

Påmeldingsgebyr kr. 100,- pr. deltager. Betales kontant til «sekretariatet»
før start.

Årets Rockerbox løp på Tyrifjord Hotell er klubbens «store» arrangement!
Som bildene viser preges løpet av heftig energi, konsentrasjon og stor
prestisje!
Årets klubbmester skal kåres og i tillegg er det premiering til de beste
ekvipasjer.

Tyrifjord hotell (www.tyrifjord.no) ligger landlig og idyllisk til nede ved enden
av Tyrifjorden. Her skal vi hygge oss sammen med gode Healey-venner og
mimre om alle de gode turene vi har hatt gjennom en flott sesong med mye
sol, varme og en lang rekke gode kjøreopplevelser. Hotellvertskapet er selv
Healey eiere og medlemmer av klubben, noe vi vet er meget positivt for
oppholdet vårt på hotellet.
Austin Healey Club pris for lørdag 30/9 og søndag 1/10:
Kr. 1.355,- pr. person i dobbeltrom
Kr. 1.455,- pr. person i enkeltrom
Prisen inkluderer overnatting, 5 retters festmeny, kaffe/te, 1 glass
musserende vin før middagen samt frokostmeny.
Kl. 20.00 skal det inntas en fantastisk festmiddag med festoppdekkede
bord og mye godt drikke til.(Se meny vedlagt)
I tillegg spanderer også hotellet et glass Pimms ved ankomst.
Hotellet tilbyr også i år vinpakke til festmenyen til subsidiert pris pr.
person Kr 410,-.
Drikke før, under og etter maten kommer i tillegg.
Oppholdet betales av den enkelte ved avreise.
Klubben har p.t. reservert ca. 20 rom.
Guidet omvisning Fossesholm Kr. 90,- pr. person

Fredag 29/9 til Lørdag 30/9
Også i år har hotellet gitt oss ett tilbud for de som ønsker å reise opp
dagen før.
Austin Healey Club pris:
Kr 945,- pr. person i dobbeltrom
Kr 1.045,- pr person i enkeltrom
Prisen inkluderer 4 – retters middag med kaffe og te, overnatting og
frokost.
Vinpakke for fredag koster Kr. 395,- pr. person
Påmelding til Tron Ellefsen, l-ellefs@online.no eller mobil +47 90192320
innen 1.Juli.2017 (Så tidlig som mulig for å sikre reserverte hotellrom!).
Vi treffes på Tyrifjord!
Austin Healey Club Norway

MENY
MIDDAG
Hotellets kjøkkensjef Tor Øyvind Rudstaden har satt opp følgende forslag til
middag:
Fredag:
*Hjemmelaget kuvertbrød
*Varmrøkt krydderlaks med marinerte grønnsaker, ristede nøtter og
urterømme.
*Skogsoppsuppe med ristet bacon, syltet løk og ostegrissini
*Innbakt svinefilet, glaserte rotgrønnsaker, persillerotpuré, fondantpotet og
kirsebærsaus.
*Creme Bruleé servert med sjokoladebrownie, friske bær og
bringebærsorbet.
* Kaffe og te
Lørdag:
*Hjemmelaget kuvertbrød
*Ørretrullade med kamskjell, ørretrogn, syltet mandelpotet, salat og
sennepsmajones
*Kremet blomkålsuppe med trøffelolje, klippfiskkrokett, røkelakstartar og
urtesalsa
*Champagnesorbet på bringebærgranité
*Langtidsbakt kalv entrecôte, sauterte grønnsaker, sellerirotpuré, røkt
Kviteseidsmør, potet -og
Parmesanterte, rødvinsaus.
* Hvit sjokolademousse på peanøttbunn, eksotisk fruktchutney,
pasjonsfruktgelé, karamellisert hvit
sjokolade og mangosorbet.
* Kaffe og te
Vi foreslår følgende vinpakker til middagen på kvelden; (Vi har som tidligere valg å
rabattere vinpakkene til klubben)
Fredag:
Forrett: Trimbach Riesling, Alsace (1 glass)
Suppe:. Chateau Mercier Rouge, Bordeaux (1 glass)
Hovedrett: Chateau Mercier Rouge, Bordeaux (2 glass)
Dessert: Fattoria di Lucignano Vin Santo (1 glass)
Pakkepris pr person kr 395,- (ord. kr 470,-)
Lørdag:
Forrett: Chateau Mercier Blanc, Bordeaux (1 glass)
Suppe: Chateau Maercier Blanc, Bordeaux (1 glass)
Sorbet: Canaletto Prosecco Brut, Veneto (1 glass)
Hovedrett: Fenocchio Barbera d`Alba Superiore, Piemonte (2 glass)
Dessert: Paolo Saracco, Moscato d`Asti (1 glass)
Pakkepris pr person kr 410,- (ord. kr 550,-)

