
LILLA EDET. Chok-
ladkonstnären Ema-
nuel Andrén från 
Lilla Edet har fått det 
glada beskedet att 
hans exklusiva prali-
ner blivit utvalda som 
första svenska lyxpro-
dukt att vara med i den 
”Gift Bag” som delas 
ut under Grammygalan 
i USA. 

De specialdesignade praliner-
na, som tillverkas i Lilla Edet, 
skall den 10 februari delas ut 
till de största musikartisterna, 
bland andra U2, Justin Tim-
berlake och Bruce Springsteen, 
vilka deltar på The 50th 
Grammy Awards 2008 i Los 
Angeles.

– Vi är självklart väldigt 
glada över att få vara med, 
våra specialdesignade praliner 
är precis så festliga och speci-
ella som man kan förvänta sig 
i ett sådant här sammanhang, 
säger Emanuel Andrén som är 
mycket nöjd och stolt över att 
hans chokladpraliner valts ut 
att bli representerade vid den 
överlägset mest prestigefyllda 

prisutdelningen för
 

musikartister, The Grammy 
Awards. 

Smakerna som kommer att 
ingå, vilka är inspirerade av glit-
ter och glamour är ”Champag-
netryffel” med citrusmarmelad 
och ”Zino Platinum Cigarr-
tryffel” med mörk rom inte-
riör. Pralinerna kommer även 
att kunna specialbeställas som 
”Emanuel Andréns Evolution 
– 50th Grammy Awards”. 

Företaget Emanuel Andrén 
tillverkar chokladpraliner i 
premiumsegmentet. Bolaget 
har anor sedan 1868 och drivs 
i dag av femte generationens 
konditor. 

Emanuel Andrén är en ny-
tänkande och hängiven ’chef 
de chocolat’, med en meritlis-
ta som bland annat Årets Kon-
ditor 2005 och silvermedalj i 
Culinary World Cup i Lux-
embourg 2006 med Svenska 
Kocklandslaget. 

Emanuel har tidigare leve-
rerat praliner som det svenska 
Kungaparet tog med sig vid 
statsbesöket i Japan. Han har 
även gjort praliner till den väl-
kände designern Lars Wallins 
15-årsjubileum samt tillsam-
mans med Rasmus Wingård 
tagit fram tryffelbollar till   

NK:s limiterade upplaga. 
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Hotel Zum Guten Onkel ★★★

Staden Bruttig ligger där Mosel 
är som allra mest pittoresk och 
slingrar sig genom ett landskap av 
vinterrasser, borgruiner och idylliska 
korsvirkesstäder. Här hittar ni Hotel 
Zum Guten Onkel som har hälsat 
gäster välkomna sedan 1890, och 
med nutidens komfort och genuina 
sydtyska charm är hotellet en syn-
nerligen trevlig semesterbas. Ni bjuds 
med till en äkta sydtysk ölfest, där 
de bästa buden på regionens mat- 
och öltraditioner firas och smakas 
i två dagar. Startskottet för festen 
lyder i hotellets bergsstuga, där ni 
också kommer att bli serverade de 
två festkvällarnas middagar. Men se 
även en körtur genom vinbergen med 
både smakprov, en lätt måltid och en 
dansktalande guide. 

Ankomstdatum:
Onsdag d. 2.4.2008.

Pris per pers. i dubbelrum

2.649:-
6 dagars semester på 3-stjärnigt 
hotell i Bruttig

• 5 övernattningar
• 5 x frukostbuffé
• 3 x 3-rätters middag/buffé
• 1 x guidad vintur med snacks 

och vinsmakning d. 3.4.08
• 1 x grillkväll med musik och 

dans d. 4.4.08
• 1 x bayersk buffé samt 

livemusik och dans d. 5.4.08
• 1 x välkomstdrink
• Gratis entré och 

busstransport till bierfest

Kör-själv-resor med
Som läsare av Alekuriren får du 
dessa speciella läsarerbjudande.
Upplys reskoden vid beställning 
- så får du automatiskt rabattpriset.

Bierfest och sydtysk charm

www.happydays.nu ...eller ring: 020 79 33 84  
Öppet vardagar kl. 8.00 - 15.30. 

Kom ihåg reskoden: Alekuriren

BESTÄLL NU PÅ:

    
  Teknisk arrangör:

Barnrabatt: v. 2  betalande vuxna.
Expeditionsavgift kr. 60:-.

Barnrabatt:
Max. 1 barn 0–4 år gratis i förälders 

säng. Max. 1 barn 5–11 år 
½ pris i förälders rum.

Weekend i Stockholms skärgård

Enkelrum kr. 1.949:-.
Extra dygn inkl. halvpension kr. 549,-.
Avbeställningsskydd:
Per vuxen kr. 65:-/Per barn kr. 45:-.
Inkluderar endast slutstädning.

• 2 övernattningar
• 2 x frukostbuffé
• 1 x 3-rätters middag 

lördag kväll

Enkelrum kr. 3.199:-.
Avbeställningsskydd: 
Per vuxen kr. 135:-/Per barn kr. 65:-.

Pris per pers. i minidubbelrum

1.449:-
3 dagars semester på 4-stjärnigt 
hotell på Djurönäset

Barnrabatt:  
Max. 1 barn 0–5 år gratis i 

förälders rum. Max. 2 barn 6–14 år
½ pris i rum bredvid.

Djurönäset Hotel

Hotel Zum Guten Onkel

6 dagars sommar-semester
• 5 övernattningar 
• 5 x frukostbuffé

• 5 x 2-rätters middag/buffé
Pris per pers. kr. 2.699:-

Ankomst juli: 
1. 6. 11. 16. 21. 26. 31.

Djurönäset Hotel ★★★★

Stockholms skärgård är en av de mest 
populära platserna att spendera sin 
semester i Sverige och Djurön är en 
av dessa pärlor, beläget 42 km öster 
om Stockholm och bilresan hit är 
osedvanligt vacker längs alla vikar 
och skär. Man kommer till ön via bron 
från Stavnäs och hittar snabbt hotell-
komplexet på höger sida. Här bor man 
avskilt på Djurönäset i en glittrande 
skärgårdsidyll och med flera faciliteter 
att tillgå. På västsidan av näset kan 
man dessutom hyra hotellets vedelda-
de bastu som ligger precis ute vid det 
svalkande havet.  Hotellet består av 
flera byggnader som ligger utspridda 
i ett härligt naturområde där rummen 
har tillgång till sällskapsrum med 
tekök och flera aktiviteter av alla dess 
slag – precis nere vid vattnet. Här 
utgår också ett antal sköna vandrings-
leder som bjuder in till promenader i 
detta naturparadis.

Ankomstdatum:
Feb: 22. 29.
Mars: 7. 14. 21. 28.
April: 11. 25.
Maj: 2. 9.

Inspiration till 
alla hjärtans dag..

Ale Torg  0303-22 94 70 www.balancebar.se

LadiesLadiesLadies
nightnightnight

förköp: 100:- i dörren: 150:-

den 23 februari
på Balance

FÖRBERED ER!FÖRBERED ER!

– Den stora 
favoriten från 

förra året!

Endast damer fram till kl 22. 
...med start redan kl 20.

Flyg- & hotellpkt t. de flesta
större städer i Europa/USA!
Flyg + 3 n   
***htl från 2985:-
Gäller hela året v bokn i god tid

0200-385000
cityspecialisten.se

FOTBOLLSRESOR
Alla matcher i 

Spanien och England.
Unikt - Chelsea!
Officiellt Chelsea-paket:
Bo och ät på Chelseas
eget 4-stj htl fr. 4985:-

Reykjavik....... fr. 5985:-
SPA-resor...... fr. 7985:-
Rundresor ... fr. 14985:-
Kalifornien-Las Vegas 
13 d 16/3, 7/9, 26/10,
28/12..................... 23985:-
New York-Washington 9 d
23/3, 3/5, 19/6, 24/9, 25/10,
29/12.................... 18985:-
Minnesota 9 d 3/5, 19/6,
25/9, 9/10............... 18985:-

CITY-
SPECIALISTEN

ISLAND & USA
Christers Resor

MED RESELEDARE

0200-385000
islandsspecialisten.se

Film är större än TV!

Medborgarhusets Bio, Ledetvägen i Alafors
0303-74 13 25, 330 396 endast söndag

E-post: folkets.hus@telia.com

Välkomna

Påminnelse

Kommande

www.alefolketshus.se

ARN
Tempelriddaren

Jan Guillous berättelse.
Med Michael Nyqvist, 

Stellan Skarsgård, Sofia Helin, 
Gustaf Skarsgård, m.fl.

Söndag 10/2 kl 18.00
Från 11 år. Entré 75 kr.

Alvin & Gänget

Onsdag 13/2 
kl 17.30

Matiné (sv. tal). 
Entré 60 kr.

National Treasure
- Hemligheternas bok

Sändag 17/2 
kl 18.00

Från 11 år. 
Entré 70 kr.

Emanuel Andrén från Lilla Edet
levererar svensk lyx på Grammygalan i USA

Chokladkonstnären Emanuel Andrén från 
Lilla Edet tittar återigen fram i de stora 
sammanhangen. Nu ska han exklusiva prali-
ner levereras till Grammygalan i USA.

Arkivbild: Allan Karlsson


