
Kära Medlemmar!

Bara året efter att Chaîne Sverige grundades år 1959 i Stockholm kom verksamheten igång i  
Göteborg. I år firar vi alltså Bailliage Göteborgs 60-årsjubileum. Ursprungligen var planen att fira  
jubilaren i slutet av maj men vi fick av skäl som stavas Covid-19 skjuta upp festligheterna till i  
november. Nu gör vi ett nytt försök med en något nerkortad version på firandet. 

Varmt välkomna till tre dagars njutning av god mat och dryck i det som ibland kallas Sveriges  
framsida. Inte helt oväntat kommer en hel del råvaror från Västerhavet att finnas på våra tallrikar och 
konstigt vore väl annars. Som alltid på ett Grand Chapitre har vi också en intronisationsceremoni då 
vi dubbar in nya medlemmar och befordrar andra välförtjänta dito. 

Vi inser förstås att alla inte av hälsoskäl kan resa till Göteborg och vårt Grand Chapitre. Det har vi 
full förståelse för. Vad gäller våra evenemang har vi anpassat dem för att vara så säkra som möjligt. 
Antalet deltagare har reducerats för att möjliggöra säkra avstånd vid borden. Vår stora middag på 
lördagen kan vi vid behov dela upp i mindre delar. 
 
Önskar å Bailliage Göteborg och Nationella Styrelsens vägnar alla varmt välkomna till vårt svenska 
Grand Chapitre av årsmodell 2020 i Göteborg!

Carl Wachtmeister
Bailli Délégué Sverige



Fredag 6 november 

Middag 

 Fiskekrogen
  Kvällen går i fisken och skaldjurens tecken. Havets alla läckerheter finns     
 samlade under ett och samma tak i den historiska restaurangen Fiskekrogen. 
 År 1996 tog Lars Ahlström över rodret på Fiskekrogen och skapade en restaurang som   
 erbjuder klassisk matlagning med det bästa från havet. Sedan 2016 drivs restaurangen   
 tillsam mans med sonen Theodor Ahlström. Hos Fiskekrogen bjuds du på klassiker såväl 
 som innovativ matlagning med råvaror av högsta kvalitet.
 
  Adress: Lilla Torget 1, Göteborg
  Tid:  Kl 19:00
  Hemsida: www.fiskekrogen.se
  Antal max: 40 personer
 
  Pris:  Medlem: 1 650 kr
    Gäst:  1 750 kr  

  Klädsel: Kavaj med insignier

Fredag 6 november 

Middag
 KOKA 
 Under ledning av Björn Persson avnjuts en 7-rättersmiddag (minst) på 
 denna en av Göteborgs bästa restauranger med en stjärna i Guide Michelin. 
 Matlagningen på Koka kan nog närmast beskrivas som fokuserad och 
 lustfylld. Huvudråvaran i varje rätt skall verkligen få komma fram och ta den 
 plats den förtjänar. Anrättningarna skall gärna få vara både lekfulla, tekniskt 
 drivna men framförallt fantastiskt goda.
  

  Adress: Viktoriagatan 12, Göteborg
  Tid:  Kl 19:00
  Hemsida: www.restaurangkoka.se
  Antal max: 32 personer

  Pris:  Medlem: 1 900 kr
    Gäst:  2 000 kr  

  Klädsel: Kavaj med insignier

 



Lördag 7 november 
 Intronisation
 Intronisation Radisson Blu Scandinavia 
 Lördagen inleds med vår intronisationsceremoni på Radisson Blu Scandinavia. 
 På balkongen på innergården dubbar vi in nya medlemmar och befordrar andra 
 välförtjänta dito. Först Chaîne och därefter OMGD. 
 Efter ceremonien väntar ett glas champagne och gruppfoto.

 Adress: Södra Hamngatan 59, Göteborg
 Tid:  Kl 16:00
 Antal max: 200 personer
 Pris:  Medlem / gäst: 150 kr  
 Klädsel: Smoking / mörk kostym med insignier

 Grand Dîner
 Grand Dîner Radisson Blu Scandinavia efter intronisationsceremonien 
 stundar ytterligare ett glas Champagne innan vi sätter oss till bords i 
 Radissons BLU´s stora festsal och firar Göteborgs 60 år som Bailliage. 
 
 Adress: Södra Hamngatan 59, Göteborg
 Tid:  Kl 18:30
 Antal max: 200 personer (uppdelat i mindre grupper)
 Pris:  Medlem:  1 700 kr
   Gäst:   1 800 kr 
 Klädsel: Smoking / mörk kostym med insignier
 
 Hemsida: Radisson Blue Göteborg

Söndag 8 november 
 

 Medlemsmöte och lunch
 Lisebergs Wärdshus
 
 I sedvanlig ordning börjar vi ”dagen efter” med ett medlemsmöte i Bailli Délégués regi. 
 En genomgång om Chaîne, vad som händer och sker nu och i framtiden. Efter mötet äter  
 vi en ypperlig 2-rätterslunch med Maître Restaurateur Harald Wållgren som värd. 

 Adress:  Ingång via Lisebergs huvudentré på Örgrytevägen 5, 
   mitt emot Gothia Towers. 
 Tid:  Insläpp medlemsmöte  kl 10:45
   Insläpp lunch   kl 11:55 
 Antal max: 40 personer
 Pris:  Medlem:  350 kr
   Gäst:  375 kr 
 Klädsel: Valfri med miniatyrmedalj / rosett 
 
 Hemsida: www.liseberg.se
 



Hotell
 Radisson BLU Scandinavia

 Vårt utvalda hotell för vårt Grand Chapitre är Radisson BLU Scandinavia. Hotellet ligger  
 centralt nära såväl station som flygbussar mm. Givetvis finns parkeringshus att tillgå i  
 kvarteret. Hotellet har också bekvämt gångavstånd till Fiskekrogen och KOKA.

 Våra priser är som alltid förmånliga men det kan dock vara bra att jämföra priser på andra  
 sidor som t ex Hotels.com, Trivago med flera. Bokning går att avboka och ändra fram till  
 14 dagar före ankomst. Observera att hotellet bokas på egen hand.

 Priser
 Enkelrum 1 295 kronor inkl frukost 
 Dubbelrum 1 495 kronor inkl frukost 

 För bokning och frågor kontakta bokningsansvarig Sanna Kent  
 på följande e-mail: sanna.kent@radissonblu.com

Deltagande och avbokande
 I samband med ett större event som ett Grand Chapitre betalar vi i förväg. Detta gör också
  att avbokningar i sista minut dessvärre inte är möjlig. Det gör att sista avbokning för att
 kunna få full återbetalning, minus evenemangavgiften, är den 26:e  oktober. Efter det sker
 återbetalning i mån av möjlighet.


