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Höstens program för Grandiosa Sällskapet ser ni här ned-
an. Längre fram (22 januari) kommer Johan Rundberg, 
sommelier och lundakrögare, och talar om ”Vinets väg 

och vinvägar”. Grand Hotel har som vanligt förmånliga 
erbjudanden till er medlemmar i sällskapet. Se nästa sida.
Mycket nöje på aftnarna framöver önskar vi i styrelsen!
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Söndagen den 16 oktober 
KOSTCIRKEL 
Piratensalen. kl 17.00 –18.00

Daniel Remheden, flerfaldigt 
prisbelönt barista från Love Coffee 
Roasters på Klostergatan talar 
passionerat om kaffe. Daniel vill 

bistå med tips & råd för hur man 
på enkla sätt kan få större upple-
velser av kaffet i vardagen. “För 
oss svenskar kan ökad kunskap 
om drycken ge en guldkantad 
vardag. Tusenårig tradition, 
präglig av säsong och växtmiljö 
skänker kaffekoppen en sällsynt 
komplexitet i smakkaraktär, 
likvärdig med vin och destillat”, 
menar han.

Söndagen den 9 oktober 
 GRANDSÅNG 
Stora salen. kl 17.00 –19.30

Den 9 oktober avsjunger vi den 
35:e upplagan av GrandSång.
Temat denna gång är “Goda 
årgångar”.  Ett insider-tips är att 
öva så smått på följande:

(Mel: Stadsbudsvisan, möjligen mera känd som 
“Blankettvisan” från karnevalsrevyn 1974)
 
Stadsbudet får ej ska ni tro,
en enda stund av ro,
nej han får bara gno,
folk ska ju alltid byta bo
och då skall han va’ med och bära.
Flåsande trappa opp och ner
man knogar med besked
och bär sej halvt ur led
för folk ska ju alltid skräpa ned
och gamla saker är så kära.
Det är chatull och spinetter,
och gamla blekta jacketter,
vintermösser och hätter,
på vilket jag ej värde sätter.
Det är lump och klenoder,
som märkts av hum 
och hans broder,
i form av gamla kommoder,
och illa gjorda marmorstoder.

GRANDIOSA SÄLLSKAPET
Medlemskort 2016

.......................................................................

........................................................................

Betalt (datum) ..........................................

VA R S ÅG O D :  H Ä R  Ä R  D I T T  M E D L E M S KO R T.   l   K L I P P  U T  O C H  V I K  PÅ  M I T T E N ,  F Y L L  I  N A M N  O C H  B E TA L DAT U M .

Medlemsavgiften är 100:-/år och person, men vi har också den populära  
maka-/make-/samborabatten som tillåter par på samma adress att betala 
endast 150:-/år.

Meddela mailadress eller ändrad adress till räntmästaren: christer@setton.se  
Vi tar tacksamt emot årsavgiften, gärna så snart som möjligt, på plusgiro 
183 25 77 – 9.

Namn 1

Namn 2

Söndagen den 13 november 
GRANDIOS CIRKEL 
Piratensalen. kl 17.00 –18.00

Bo Olsén: 
Ordensvärlden i Sverige, hemligt 
eller inte, fostrande?
Bo Olsén har varit intresserad och 
aktiv i ordensvärlden i Sverige i 
snart 40 år. Han har studerat och 
följt de flesta större ordenssällskap 
i Sverige utan att på något sätt visa 
eller avslöja några hemligheter. 
Han har själv varit medlem i 3 
olika sällskap och har varit verk-
sam i ledningen för ett av de stora 
ordenssällskapen i världen, både i 
Sverige och internationellt. Myter 
bildas och figurerar offentligt men 
kunskapen om flertalet av dessa 
ordnar är dolt i 
hemlighet och 
mystik. Bo trivs 
med att föra vidare 
kunskap och insikt 
om denna ”hemli-
ga” värld.
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MEDLEMSFÖRMÅNER
Som medlem i Grandiosa Sällskapet ska man naturligtvis ha en del goda 

förmåner. Varje medlem (+ en gäst) kan åtnjuta följande 
mot uppvisande av giltigt medlemskort:

Grands Grandiosa räksmörgås
På ljust eller mörkt surdegsbröd och ett glas av vårt husvin.

Lilla smörgåsen Ord. pris 232 kr.  Grandiosapris: 195 kr
Stora smörgåsen Ord. pris 272 kr.  Grandiosapris: 230 kr

Boende på Grand
Gäller för släkt och vänner och ett rum per medlem.
 10 % rabatt vid bokning av rum i mån av plats.

Grand Deli
Njut av härliga gryträtter från Grand Deli.
Som medlem i Grandiosa Sällskapet får du 10 % rabatt på dessa. 
Ord.pris: 95 kr  Grandiosapris: 85 kr

 HÖSTSPECIAL 

KLASSISK 
SKÅNSK 
GÅSAMIDDAG 
I GRANDS 
MATSAL

OKT

13

Bo på hotell i din egen stad på söndagar 
och upplev grandkänslan för en kväll. 
Tvårättersmeny i Grands Matsal därefter 
övernattning och avslutningsvis startar 
ni måndagen med vår härliga frukostbuf-

fé. Pris 750 kr/person i dubbelrum med 
prioriterad uppgradering till deluxerum 
för Grandiosas medlemmar. Erbjudandet 
gäller tom 31/12 2016.

 13 oktober   
PROVA ETT MOGET VIN
Från kl. 17.30. Pris från 100 

kr/glas. Grands berömda vinkällare är 
fylld av kvalitetsflaskor som fått lagras 
i minst 20 år. Den här aftonen serverar 
vi mogna viner vilka du har möjlighet 
att beställa glasvis.Vill du även äta är 
bordsbokning att rekommendera.

FÖR HELA GRAND HOTELS SPÄCKADE PROGRAM, SENASTE NYTT OCH KONTAKTUPPGIFTER SE WWW.GRANDILUND.SE
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 21 oktober   
HÅKAN THÖRNSTRÖM 
Gästspel i köket.

Kl 18.30. Tid för en drink i baren. Kl. 
19.00 Vi sätter oss till bords. Pris 895 
kr. Betalning sker via internet vid 
bokningstillfället. Missa inte detta 
unika tillfälle att uppleva en special-
komponerad 5-rättersmeny i Grands 
Matsal signerad den flerfaldigt pris-
belönta Håkan Thörnström.

 5 november   
GRAND JAZZ
Kl. 18.00–02.00. Biljetter i 

receptionenDet har blivit dags för 
den 27:e upplagan av Grand Jazz, och 
precis som tidigare år fylls hela Grand 
Hotel med svängig jazz från norr, sö-
der och våra grannar över sundet. För 
mer info: www.grandjazz.se

SÖNDAGSLYX FÖR GRANDIOSA 
SÄLLSKAPETS MEDLEMMAR

7-20 november
Gåsamiddag lagad på de bästa skånska råvarorna. Välj 3- eller 4-rättersmeny. Pris från 595 kr. 

Mot uppvisande av giltigt medlemskort så bjuder vi medlem plus en gäst 
på kaffe och en pralin efter att ni avnjutit gåsamiddagen.


