
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konferens med Vingakonferens två dagar  
Datum: Måndagar - Fredagar  

Plats: Fyrfolkets By  

12-20 personer.  

Program:  

Dag 1  

09:00 Vi möter upp på Hönö Klåva, nedan Hemköp, gott om P- plats  

Med Morgans trygga fiskebåtar går vi ut till Vinga, se upp för sälar!!  

 

Kort promenad till Fyrfolkets By:  

11.00 Konferenspass,  

Fm kaffe med smörgås/kaka  

Alla presenterar sig och kort om företaget dem kommer från. 

Inkvartering. Lakan och handdukar finns på plats.  

13:00 Jag iklädd i Chefs Outfit, välkomnar till lunch från öns skafferi, vid 

vackert väder utomhus.  

o Havets Wallenbergare, kapris skirat smör färsk potatis  
En ej fisk eller skaldjur Andreas 

o Lättöl/vatten  

 

14:00 Konferens pass (frukt, vatten)  

15:30 EM fika, serverar jag utomhus vid vackert väder, med kardemummakaka.  

16.00 Konferens pass (frukt, vatten, godis) 

18:30 Bastu och relax med tilltugg GD och kalla pilsner/vitt vin  
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20:00 Jag iklädd i Chefs Outfit, välkomnar till middag  

Lite gemensam ”handpåläggning” av middagen, öppna lite ostron, smaksätta 

såserna, m.m. allt med en god Alsace i handen  

o De kalla skaldjuren, alla tillbehör, två såser, två sorters ost, Filonebröd. 

En god Alsace passar bra  

Crème Brülé, som man bränner av själv.  

Kaffe, avec, godis, med efterdiskussioner, på Spotify finns musiken, av olika 

sort, att välja på. Kanske en Music quiz?  

Ligga fyr?  

Natti  

 

Dag 2  

08.30 Jag iklädd i Chefs Outfit, välkomnar till Skärgårdsfrukost med småvarmt, 

jag frågar hur man vill ha äggen, samt kallskuret pålägg, svärmors goda inlagda 

gurka finns åxå. Kaffe, te, juice, som man pressar själv, müsli, fil & yoghurt 

  

09:00 Fortsatt konferens: (frukt, vatten, godis) 

10:15 FM fika, serverar jag utomhus vid vackert väder, winwerlängd. 

12:00 Jag iklädd i Chefs Outfit, välkomnar till lunch från öns skafferi, vid 

vackert väder utomhus.  

o Mustig fisksoppa, cheddar o nybakat grovt bröd.  

o Lättöl/vatten  

13:30 avgång till Hönö Klåva  

ETA 14:10  

 

 

NOTE: 

 Under konferensen så är jag med hela tiden, så att du som beställare kan 

vara lika mycket gäst som de övriga. 

Jag ordnar med alla praktiska detaljer.  
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