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UPPLEV

Route Gastronomique
Weekendpaket med ”fine-dining” och matevent, kultur och
natursköna upplevelser efter Vindelälven våren 2013.

Hotell Forsen, Vindeln • 26 januari 2013
Gourmetweekend!
GÄSTKOCK: Peter Nyström, Köksmästare på Hotell Borgafjäll.

Huvudpaketet består av 6-rätters meny,
vinpaket, en övernattning med frukost
samt liftbiljetter till Bubergets
skidanläggning utan extra kostnad
(lördag alt. söndag).
I mån av plats går det också att köpa
delar av paketetet. Läs mer på
www.hotellforsen.se
Menyer för övriga matevent presenteras på resp. företags hemsida minst tre veckor innan eventet äger rum.
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Hotell Vännäs • 16 februari

Kronlunds kursgård • 23 mars

Gourmetweekend!
KOCKAR: Lisa Persson, Thomas Ender och Håkan

Gourmetweekend!
GÄSTKOCK: Nils Albertsson, Rest. Viktoria, Umeå.
I MATSALEN: Håkan Lundgren (fd Sävargården).

GÄSTSOMMELIER: Cecilia Sandström, Rest. Viktoria.

Såväl lördag som söndag ges möjligheter till aktiviteter med hundspann, hästskjuts, skoterfärd, skidåkning m.m. Paketet beskrivs mer ingående vad gäller
menyn, boende m.m. efter den 15 februari på
www.kronlundkursgard.se.

Persson komponerar en 5-rätter meny med inspiration
och råvaror från närliggande gårdar.
Mer information: hotelvannas.se Obs! Ta tåget från Umeå.

Ammarnäs Värdshus • 23 februari
Gourmetweekend!
GÄSTKOCK: Robert Rimmevik, lärare vid
Restaurangskolan i Lycksele.

Ansia Resort, Lycksele • 14 juni
STOR FINAL PÅ PROJEKTET
ROUTE GASTRONOMIQUE

Anders Skum på Fjällvilt presenterar sitt nya företag
och sina produkter för gästerna i samband med
middagen. Ridtur med Fjällhästen på islandshästar
lördag och söndag. Slalombacken är öppen under
helgen liksom skidspåren. Mer information:
www.ammarnasfishing.com fr o m den 1 februari.

Detta event samordnas med Region Västerbottens
arrangemang ”Talang och tillväxt”.
Ett antal rätter kommer att lagas upp under dagen
med anknytning till Route Gastronomique. Den kände
TV-kocken och vinnaren av Kockarnas kamp 2012
Tommy Myllymäki deltar under dagen i valet av
vinnande rätter på uppdrag av LRF. På kvällen är han
gästkock på Ansia där han också ansvarar för menyn
i samarbete med kockarna som deltar projektet
Route Gastronomique.
Mer information efter den 1 mars på www.ansia.se

ÖVRIGA ARRANGEMANG UNDER VÅREN EFTER

Route Gastronomique

Sandsele: Restaurang Mat och kalas

Ekorrsele: Aurora Borealis

Åmsele: Åmbacken och FH 13 april

Under Vindelälvsdraget erbjuds en härlig inlandsbuffé.

Husets kock: Donald Eriksson
(fd köksmästare på Hotell Lappland)

Italieninspirerad middag åtföljd av konsert med ”Andreas
Bocelli and his special guest” från fiskarbyn Porto Fine.

Besök Aurora Borealis och upplev tjusningen med att
glida fram bakom ett hundspann genom ett Lappland
och Västerbotten i vinterskrud, eller prova några av
våra sommaräventyr. Låt smaklökarna få ta del av det
goda från det Västerbottniska och Lappländska skafferiet och låt måltiden sköljas ner med en gammeldags must, svagdricka eller ett gott ekologiskt vin.

Middag kl 18.00 med italienskt tema och närprod. råvaror.
Gästkock: Markus Estholm, Brännlands Wärdshus.
I matsalen: Håkan Lundgren, Umeå (fd Sävargården).

Beställning görs på +46-(0)73-093 30 76.
Donald.eriksson@auroraborealis.nu.
www.auroraborealis.nu

Mer information på www.amsele.se

Annica Nilsson, känd matprofil i Sorsele kommun,
bjuder in till en buffé tillagad på närproducerade råvaror.
En mindre buffé serveras torsdag och fredag mellan
11.30–13.00. Kvällstid serveras en större middagsbuffé
med samma tema mellan 18.00–21.00.
Mer information kommer i samband med
Vindelälvsdraget: www.vindelalven.se

Under middagen berättar Jesper Blomqvist, fd Milan och
Parma om matminnen från Italien. Efter middagen KONSERT
på Folkets Hus. I mellanakten serveras Italieninspirerande
tilltugg och drinkar.

