Pop‐Up Surprise Diner Amical 27. mai 2016
Vi valgte en litt annen ramme for siste middag før sommeren – en Pop‐Up Surprise dinner! Det var veldig kjekt
at så mange både medlemmer og gjester hadde lyst til å bli med denne kvelden.
Vi startet arrangementet med aperitif på ØST bar/pub, der Helge Hafstad orienterte litt om stedet og
introduserte oss til tre spesielle ølsorter som vi etter hvert fikk i glassene! i etter hvert fikk i glassene som
aperitif.
Dette smakte vi på:
‐ Mikkeler Nelson Sauvin (9% Riesling Barrel Aged Brut Beer laget med champagne yeast)
‐ Loverbeer Beer Brugna (8% Plum Sour Beer)
‐ Jopen/Lervig Don’t tRYE this@Home (12% Rye Wine)
Vinene som ble servert var en Sancerre til forrettene og en Barbera d'Asti til hovedretten.
Nye og interessante smaker for de fleste av oss!! Tusen takk til Helge for at vi ble så godt tatt imot!

I nydelig sommervær tok vi en kort spasertur og inntok et av Stavangers nyere matsteder i østre bydel –
Mathallen – for kveldens middag. Det var dekket til fest i butikklokalet! Nils‐Henrik Stokke orienterte om
stedet, som åpnet i fjor. Mathallen er først og fremst butikk, med fokus på kvalitet og lokale matvarer. Kokken
Lanya Michelle tok oss gjennom kveldens meny og viner, med interessant informasjon om hvor de ulike lokale
råvarene var produsert.

På bordet sto foccasiabrød med hjemmelaget smør.
Første forrett var en liten svele med rørosrømme og røkt torsk. Dette var en spennende og uvant kombinasjon!
Neste rett var ribbe fra Prima Jæren, med asiatisk vri – østerssaus, rødbetsalat og kimchi. Nydelig, mør og
meget smakfull ribbe.
Hovedretten var langtidsstekt entrecote, med poteter som var gratinert med den lokale Fønix‐osten, og
rødvinssaus med tørket sopp til. En smakfull rett og ny bruk av den utmerkede osten!

Vi fikk smake mer av Fønixosten på osteanretningen, sammen med aprikosmarmelade og nydelig, syltet løk.

Som dessert fikk vi servert en brownie med rabarbracoulis og karamelliskrem. En frisk og god avslutning på en
hyggelig kveld!

