Historisk måltidsföreställning med
en touche av empire på Saxå Bruk
Sommarerbjudande onsdagar till lördagar
under perioden 3 juli till 10 augusti 2019.
Varmt välkommen till Saxå Bruk!
Köp en biljett till en föreställning i tre akter som handlar om det sägenomspunna
Bergslagen i östra Värmland, där poesi och saga leker kurragömma med livet.
Här bjuds i första akten kafferep i Gårdskapellet med tillfälle att flanera bland
sekelsträckta almar eller ta sig ett dopp i sjön Saxen eller varför inte titta in i sädesmagasinet, det så kallade Ernsthuset, där en keramikutställning fröjdar ögat.
I akt två serveras en fyrarätters historisk middag med en touche av empire
medan akt tre bjuder in till sommarro i Saxå Bruks historiskt inredda gästkamrar
och avslutas efter uppvaknandet med frukost i Gårdskapellet.
Hälsningar från Er tillgivne,
Carl Jan Granqvist

Se detaljerat program och arrrangemangsfakta på nästa sida.

Historisk måltidsföreställning med
en touche av empire på Saxå Bruk
Sommarerbjudande under perioden v. 27 onsdagen den 3 juli
till v. 32 lördagen den 10 augusti 2019.

Program:
Dag 1
16.00 Akt 1.
Incheckning med servering av Saxå Kafferep i Gårdskapellet.
För dem som så önskar, finns det möjlighet att besöka Ernsthuset i bruksparken, resultatet från tv4-programmet Sommar
med Ernst som sändes 2011. Utställningen är förstärkt med en
exponering av Hertha Hillfons kraftfulla och sublima keramik.
För de som så önskar finns en av Sveriges vackrast belägna 18håls golfbanor vilken omgärdar herrgårdsparken.
19.00 Akt2.
Samling med kort introduktion om föreställningen ”Historisk
middag med en touch av empire” i Blå Salongen, alternativt
om vädret så tillåter, framför herrgården.
19.45 Fyrarätters middag med en touche av empire –
förrätt, varmrätt, osträtt samt dessert – serveras vid långbord i
nedre matsalen. Porslinet är från 1800-talets början, den tid som
kallas empire. Första rätten serveras på Oscar I:s kröningsporslin.
Aktörerna förmedlar kunskap om rätternas uppbyggnad och
artefakternas historia.
Klädsel: Skruda Dig gärna sommarfint alternativt i mörk kostym.
22.00 Kaffe med Hirams Värmlandstårta serveras i övre
Rosa Salen där Carl Jan Granqvist kåserar om Saxå Bruks
historia samt berättar anekdoter om Bergslagens personligheter.
23.30 Akt 3.
Övernattning i dubbelrum. Gästrummen är belägna i Herrgårdens två flyglar samt i den rödmålade kavaljersbyggnaden
som bär namnet Mellangården. Kamrarna är pietetsfullt inredda
med historiska föremål och varje rum är tillägnat en person med
anknytning till trakten. Beskrivning av rummen finns här:
www.saxabruk.com.
Dag 2:
08.00–10.00 Frukost serveras i Gårdskapellet.
10.00 Utcheckning
Tips på aktiviteter:
Besök Måltidens Hus i Grythyttan, som inrymmer Restaurangoch hotellhögskolan, Campus Grythyttan/Örebro Universitet.
Här finns bland annat Kokboksmuseet som innehåller hovtraktören
ToreWretmans boksamling. Biblioteket är ett av världens förnämsta i sitt slag. Guidade turer anordnas dagligen under sommaren,
ring 0591-340 60 för pris och mer information.
Saxå Golfklubb, med sin 18-hålsbana, omgärdar herrgårdsparken,
ring 0590-240 70 för mer information.
Långban Gruvby & Kulturby, Långban är en av världens mineralartrikaste platser med välbevarade miljöer från gruvindustrin
med gruvfält, hytta och mineralutställning. Långban är också
födelseort för uppfinnarna John Ericsson och Nils Ericsson.
På sommaren tar Anna Karolinas Kök – gästgiveriet emot
lunchgäster. För mer information ring 0730-67 66 03.

ARRANGEMANGSfakta
Pris: 2500 kr per person i dubbelrum,
Enkelrumstillägg: 750 kr per natt.
Fri avbokning 14 dagar innan ankomst.
Vid senare avbokning eller No Show
debiteras fullt belopp.
Drycker utöver Lokavatten och lättöl tillkommer. Ett dryckespaket som består av
ett glas champagne, ett glas vit bordeaux,
ett glas röd bordeaux, ett glas hjortronvin
till osten samt ett glas portvin till desserten
kostar 495 kr.
Vid allergier vänligen meddela detta
vid bokningen.
Guidad tur i Måltidens Hus, Grythyttan
eller golfspel/greenfee ingår ej i priset.
Bokning sker på
telefon 0590-240 85 eller
bokning@saxabruk.com
För mer info: www.saxabruk.com
Sommarerbjudande under perioden
v. 27 onsdagen den 3 juli till
v. 32 lördagen den 10 augusti 2019.

