
 

Chaîne des Rôtisseurs
BAILLIAGE D'OSLO

INVITASJON

L'ordre mondial middag på  Spiseriet Oslo
Golfklubb Bogstad.

Torsdag 16.september 2021 kl 18:00 
Vice-Enchanson Victoria Brandvold og kjøkkensjef Magnus Forssell inviterer til
en svensk aften på Spiseriet Oslo Golfklub. Spiseriet Oslo Golfklubb er en landlig
perle rett utenfor travle sentrum. Du finner restauranten i et moderne og
nybygd klubbhus med utsikt over Oslo Golfklubbs fantastiske bane. Her
serveres alt fra fra deilige bakevarer og baguetter til varme lunsjer og
middagsretter med noe godt i glasset. Det er en stor glede og ære for Bailliage
d'Oslo å kunne få avholde et arrangement her. Spiseriet har også flotte lokaler
for å arrangere store og små selskaper, minnestunder, konfirmasjon og bryllup.
De tar imot private arrangementer innendørs for inntil 100 gjester og opp til
150 gjester på  deres flotte terrasse.

Vi ser frem til å få avholde et arrangement i disse moderne men historierike
lokaler med den vakre utsikten utover mot Bogstad Gård. Den 1. april 2021 ble
tidligere kjøkkensjef på Spiseriet Magnus Forssell og hans nye kollega Victoria
Brandvold drivere av Spiseriet Oslo Golfklubb. Magnus har drevet restauranten
på golfklubben tidligere og har meget god kjennskap til klubbens historie,
medlemmer, nærmiljø og selvfølgelig golfbanen. Med seg på laget har han
Victoria som har erfaring fra flere restauranter og hoteller i tillegg til lang
fartstid som vin importør.

Vi har valgt å sette svensk mat og drikke på menyen denne kvelden. Norge og
Sverige har hatt og har mye til felles. I 1645 ble Jämtland og Härjedalen igjen
svensk og siden den tid og før det har vi vært uløselig knyttet sammen med vårt
naboland. Det er faktisk mange såkalte "norske" fenomen som faktisk har sitt
opphav i Sverige. Vi var tvunget inn i en personalunion i 1814, men grunnloven
beholdt vi og landet opplevet en sterk kulturell, sosial og økonomisk utvikling
som følge av unionen. Mange ting vi mener er "typisk norsk" har hatt et svensk
opphav. Hans Majestets Konges Garde er grunnlagt i Stockholm og baserer seg
på svenske uniformer. Stortinget er tegnet av en svenske og det var svenske
håndverkere og byggmestere som stod for oppføringen. Oslos første byantikvar
var svensk, Arno Berg. Norge i rødt, hvitt og blått er laget på den svenske
"Obligationsmärchen" fra 1940. Husk Svenska Norgehjelpen med mat i Svenska
Margarethakirken under krigen ble tilslutt 164 256 dagsrasjoner svenskesuppe.
Fleksnes hadde svensk bakgrunn og også Hotel Cesar. Wallenberg
familien finansierte Norsk Hydro og Orkla. Det er mange låneord fra det svenske
språket som kompis,kjendis og finkultur for å nevne noen. Vårt kongehus er
også i slekt med det svenske og Kronprinsesse Märtha var svensk prinsesse. Til
sist men ikke minst vi handler jo i Sverige, det ble beregnet at mens grensen
var stengt økte handel i Norge med 8,6 milliarder.  Vi synes derfor det er veldig
hyggelig å kunne invitere til en aften i Sveriges ånd.

Det vil bli servert følgende meny:

 

Sill tallrik med matjesill, Janssons frestelse, innlagd sill och lagrad
svensk ost med surmjølks limpa

***

                                

Oxrullad med potatismos, gräddsås, lingon och pressgurka

***

                               

Skånsk æppletårta med vaniljkräm

 

***

2 svenske øl

1 nubbe

*

Pris for medlemmer kr 890,-

Pris for gjester 990,-
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Som medlem av Chaîne des Rôtisseurs mottar du dette nyhetsbrevet. 

https://medlem.chaine.no/arrangement/259/registration
https://chaine.no
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