
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lunch-Lunch Konferens på Vinga 

Datum: augusti-december 21 

Plats: Biskopsgården & Prickeskjulet, på Vinga  

C:a 13-15 personer  

Program:  

 RIB från Klippan 

 11:15 möter jag upp ute på Vinga  

 Inkvartering: 

 Prickeskjulet:  

o Åter om fördelning av bäddar 

o Handduk och sänglinne finns 

o Loka vatten 

 Biskopsgården: 
o Åter om fördelning av bäddar 

o Handduk och sänglinne finns 

o Loka vatten 

 

 11:45 Lunch från öns skafferi, vid vackert väder utomhus. 

o 00 % öl och Soda Stream, kaffe 

 12:30 Konferens Biskopsgården 

o Kaffe, frukt, godis, Soda Stream. 

o ”Bioduk” och projektor (egen?) 

 

 17:30 Lite bubbel  & relax i Prickeskjulet 

o Liten Bastu finns 

o Nötter och rökt kött 
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o HOF o GD finns tillgängligt 

 

 

 19:00-isch  

 Jag, i ”Chefs Outfit” välkomnar in till middag med Skärgården som 

förebild, nere i Prickeskjulet 

 Tillsammans med ett glas porter, och kavring, öppnar vi gemensamt några 

ostron, 

 En skaldjursbuffé står nu uppdukad i det pittoreska 

Prickeskjulet 

o Snapsvisehäfte med er Logo o datum  

 En god Brieost, Cheddar, Filonebröd från Aleks på Hönö. 

Efter det ni ätit det kalla kommer jag med ny grillade havskräftor.  

 Avrundning med en Crème Brûlé, som ni bränner själva. 

 Kaffe/te avec finns tillgängligt  

 En upplevelse är att ”ligga fyr” innan man drar sig tillbaka  

 Natti 

 07:00 Biskopsgården 

o Lite före frukost är ni välkomna att med en kupad hand runt 

kaffekoppen sitta och se hur Göteborg vaknar. 

 08:00 I Chef’s Outfit välkomnar jag till Sjömansfrukost  

o Juicen färsk pressar man själv. 

o Generöst med olika pålägg 

o Hemmagjord müsli, Fjällfil o Yoghurt 

o Surdegs bröd, Vänga Kvarnt och Filonebröd från Alex´s på Hönö 

Klåva 

o Hur vill ni ha era ägg med bacon? 

 09:00 Fortsatt Konferens i Biskopsgården 

o Kaffe, frukt, godis, Soda Stream. 

o ”Bioduk” och projektor (egen?) 
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 11:30 Lunch från öns skafferi, vid vackert väder utomhus. 

o 00 % öl och Soda Stream, kaffe 

 

 13:00 Retur City  
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