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Fiske runt Vinga 
 Plats: Fotö & Vinga 

Antal: 10-14 pax 

 

 15:00 Vi möts på Fotö bryggan, direkt till vänster efter bron. 

o Gott om parkeringsplatser 

 Säkerhetsgenomgång över en smarrig Räkmacka o 00 % Carlsberg 

 Tomas, vår skeppare, väntar med två st. fiskebåtar (6-7 pax i varje social distans!).  

 15:30 Nu styr vi kosan ut mot och runt Vinga för att fixa förrätten. 

o Gott om hummer, kräfta samt spöfiske makrill  

o All utrustning finns ombord på båtarna, åk sjuke tabletter, ansiktsmasker & 

alkosprit, så klart, 25 l dunk färskvatten med tapp kran. 

o Kalla HOF och Vatten, finns tillgängligt hela tiden   

o Även den lille GD för de som vill.  

 18:30-isch siktas Vinga Hamn   

 Här väntar jag med kokande grytor för att koka fångsten, enligt hemligt recept från öarna!  

 ”Incheckning” i Fyrfolkets By 

o Lakan, m.m., & handdukar finns på plats.  

 Lite relax, dusch, bastu 

o HOF o GD med lite snacks 

 21:00-isch   

 Jag, i Chef´s Outfit, välkomnar till att öppna ett gäng ostron, kavring o Porter. 

 Smör steker er fångade makrill som tilltugg direkt ur pannan.  

 En skaldjursbuffé står uppdukad med den egna fångsten förstärkt med havskräftor, räkor o 

två såser, Filone bröd, cheddar & brie, efter ett tag kommer jag in med grillade 

havskräftor.  

 HOF, Skärgårds snaps, vitt vin, 00 % öl, softdrinks  
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 Sång häften med er Logo o datum  

 Avslutning med smarrig äpplepaj som serveras i djupa tallrikar med mycket vaniljsås  

 Kaffe, avec o godis förfriskningar öl, vin, kanske en quiz? 

  

 Natti  

 Innan frukosten är ni välkomna ner till en Guatemala kaffe i kupad hand för att se GBG 

vakna 

 08.30 – isch Jag, i ”Chefs Outfit”, välkomnar till Skärgårdsfrukost o generöst med 

kallskuret, olika bröd från Aleks Hönö Klåva, juicen pressar man själv, kaffe & te samt 

ägg o bacon, hur vill ni ha era ägg? 

 Konferenspass 

 10:30 FM fika med kardemummakaka 

 12:00 Lunch från öns skafferi 

 Fortsatt konferens 

 

 

 15:00 åter Fotö 

 

 

 

 

 

Välkomna 
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