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Kryssning med skaldjursbuffé 2018-10-15—16
Åter dags för årets skaldjurskryssning!
Vi kryssar med Birka Cruises M/S Birka måndag 2018-10-15 kl. 17.00 (ny
tid!) från Stadsgården i Stockholm för att njuta/frossa av den uppdukade
skaldjursbuffén. Vi är åter 21 timmar senare.
Följande ingår i Birka Cruises skaldjursbuffé:
Räkor, rökta räkor, havskräftor, insjökräftor, hummer, chili- och vitlöksstekta
knivmusslor, rökta musslor, ostron, ceviche, blåmusslor och krabba.
Skaldjurssoppa, varmrökt laxröra, västkustsallad, prostens paj, aioli, hovmästarsås, cocktailsås och hemgjord Rhode Island-sås.
Färskost, Västerbottenost och Kastelholmsost.
Baguette, rågbröd och vitlöksbröd.
Blandsallad och cocktailtomater.
(Ovanstående är ingen skaldjurstallrik med upplagd portion utan här plockar
vi så mycket som vi önskar från ett gående bord, som ständigt fylls på!)
•
•
•
•

•

•
•
•

Kl. 20–23. äter vi skaldjursbuffé i restaurang ”Compagniet”, däck 6,
akteröver.
Innan och efter måltiden flyter resan på efter varje resenärs egen önskan.
Boka resan hos Birka Cruises tel. 08-702 72 00 uppge bokningsnummer 11183978, så får vi sitta tillsammans under skaldjursbuffén.
Önskemål om anslutningsbuss, hyttalternativ*, övriga måltider* (frukost, lunch), ev. dryckespaket, bad, massage, spa, mm. görs vid bokningstillfället. Se Birka Cruises hemsida www.birka.se
Du deltar i kryssningen efter egna önskemål, väljer hytt, beställer och
betalar själv samtliga kostnader direkt till Birka Cruises. Matsedlar
och dryckeslista finns på Birka Cruises hemsida.
Är Du inte medlem i Club Birka så ansök härom för Dig och Dina
medresenärer överst på hemsidan under Club Birka - snarast!
Vid snabb bokning erhålls ”boka tidigt rabatt”!
Meddela oss att Du/Ni följer med.

M/S ”Birka” är ett mycket fräscht fartyg som är byggt som kryssningsfartyg
(och inte som bilfärja).
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Frågor och info om deltagande till tel. 08-667 667 8 eller
070-159 39 31. e-post: nm_holmberg@hotmail.com (läses sporadiskt).

Välkomna!
Med Klubb Saga-hälsning

Manne Holmberg och Astrid Karlsson Holmberg

* Vi har gjort följande val och bokat (bokningsnummer 11183978):
2 Hyttpassagerare:
1 Cabin Ekonomi 2-bädd
2 Compagniet kl. 20.00 Skaldjursbuffé
2 Caféfrukost (serveras kl. 08—10)
Avbeställningsskydd vuxen
Totalt pris

80: 1.030:180: 100: 1.390:-

(Lunchen under återresan tänker vi äta i Bistro Bakfickan kl. 11.30—13.15,
där är det numera drop-in och ej förbokningsbart. Bistromenyn finns på hemsidan.)

