Slow träff på resa lördagen den 1 september 2018
Årets resa går till Stabergs Barockträdgård vid Falun och Solgårdskrogen i Nittsjö



Stabergs Barockträdgård. Bergsmansgården Gamla Staberg är ett besökscentrum
och ingår i världsarvet Falun och Kopparbergslagen. Hela gårdsanläggningen med den
restaurerade barockträdgården ger en bra bild av hur en förmögen bergsman levde
på 1600-1700-talet. Vi kommer att få en guidad tur i trädgården.
Här finns också ett Trädgårdscafé där vi kan äta en lunch eller ta liten fika, upp till var
och en.



Solgårdskrogen i Nittsjö. Här på
Solgården har familjen Bjurenstedt funnit
sin drömplats i livet. Jonathans
matlagning känns mer logisk än någonsin
tack vare närheten till naturen och
producenterna samt möjligheten att laga
maten utomhus över öppen eld. Här kan
han låta lokala råvaror, säsonger och
relationer direkt till producenterna helt
styra vilka rätter som hamnar på menyn.
Vid vackert väder kommer vi att äta en tre rätters meny i trädgården, annars blir det i
någon av de byggnader som finns på tomten.

12.30
14.00 – 15.00
15.00
16.00
17.00 – 19.00
Ca.21.30

Avresa från Gävle Konserthus
Fri tid i Staberg med möjlighet att äta något i Trädgårdscaféet
Guidning i parken
Avresa till Solgårdskrogen, Nittsjö
Tre rätters middag i underbar miljö
Gävle Konserthus

Datum:
Kostnad:

Anmälan:

lördag 1 september 2018
för medlemmar 500 kr/person,
icke medlemmar 790 kr/person
(i priset ingår bussresa, guidning och en trerättersmiddag inkl. bordsvatten och
kaffe till desserten).
Önskas annan dryck, beställer ni på plats.
Skicka din anmälan till Anne-May Ström, e-post: anne.may@live.se,
senast 31 juli. Uppge namn, medlemskap, telefonnummer, e-postadress och
ev. allergier.
Vid anmälan får du en bekräftelse på om du fått plats och därefter sätter du in
avgiften på Slow Food Gästriklands Bankgiro 384-4305 eller
Swish-nr 123 036 23 27.
OBS! Antal platser är begränsade till 13, så var ute i god tid!

Resan är ett samarrangemang mellan Slow Food Gästrikland & Wallners Buss
Välkommen med din anmälan önskar
Slow Food Gästriklands styrelse!

