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BAILLIAGE DE SØRLANDET

REFERAT
DÎNER AMICAL

FREDAG 16. SEPTEMBER 2022
Bailliage Règional de Sørlandet hadde gleden av å invitere til
Dîner Amical på Lillesand Hotel Norge hos Beate Holm Töpfer
og Maître Rôtisseur Wolfgang Töpfer. Vi var 54 gjester som fikk
en uforglemmelig aften.

Vår nye Bailli Henry Tranberg ønsket velkommen til hans første
arrangement som leder av Bailliage de Sørlandet.

Han ønsket velkommen til Marit Saltrøe, Torje Dalen og Ingunn
Launes Vik som var sammen med oss for 1. gang for å vurdere
et eventuelt medlemskap. Videre ønsket han også våre nye
medlemmer, Åshild Espeland, Kjell A. Kristiansen, Vigdis og
Ottar Lærum velkommen til første arrangement i regi av
Bailliage de Sørlandet lokalt.

Han fortalte også litt om kommende program for resten av
2022, og 2023. Det meste er på plass, men datoer må avklares
endelig. Det vil bli sendt ut en egen melding når alt er avtalt.
Han nevnte:

Grand Dîner på Restaurant Sjøhuset 11. november 2022

Mondialarrangement på Smag & Behag i Grimstad 27.
januar 2023

Dîner Amical på Bønder i Byen, Kristiansand 10. mars 2023

Dîner Amical på Beddingen Restaurant, Lillesand 28. april
2023.

Weekendtur til Gastablikk Høyfjellshotel, og Gaustatoppen
16.-18. juni 2023

Grand Chapitre i Trondheim 25.- 27. august 2023.

Spesiell invitasjon til medl. av vårt Bailliage til Grand
Chapitre i Lichtenstein 7.-10. sept. 2023.

Mondialarrangement kombinert med matlaging på Tangen
VGS 13. oktober 2023.

Grand Dîner på Radisson Blu Caledonien Hotel 17.
november 2023.

Deretter henledet han oppmerksomheten på kveldens
arrangement og ønsket velkommen til bords.

Beate ønsket oss velkommen og benyttet anledningen til å
fortelle om nyheten som nettopp var sluppet i media. Beate og
Wolfgang kjøpte hotellet av Nils Arne Taranger for 17 år siden.
Nå følte de behov for å få med nye eiere for å utvikle hotellet
videre. Blant annet med å utvide værelseskapasiteten. I tillegg
ønsker de å satse enda bredere i markedet. Lillesand er i ferd
med å bli en større by som ligger strategisk plassert i forhold til
utvikling av øvrig næringsliv i regionen.

Så over til omtale av kveldens arrangement. Vi sa
innledningsvis at dette skulle være en Dîner Amical. Det ble det
ikke. Beate og Wolfgang syntes det var så hyggelig å ha
Chaîne des Rôtisseurs som gjester at de like godt slo til med en
Grand Dîner.

Vi fikk en nydelig Cider til Aperitiff. Til første og andre rett ble
det servert en Riesling. Til granitéen ble det brukt Saltholmens
akevitt. Til hovedretten fikk vi servert Paraje Altmira Malbeck
2019. Det hele ble avrundet med Maury rouge 2019 til
desserten.

Vi fikk en uforglemmelig aften. Aldeles nydelig anrettet med
noen fantastiske smaker. Dette var en "høydare".
Sammensetningen av mat og vin var perfekt. Råvarene var
behandlet på en måte som bare dyktige kokker kan. Det var
som en av våre fagpersoner uttalte, sitat: "Her ble det levert
mat og drikke av ypperste klasse. Det gledet et
gammelt kokkehjerte når det blir prestert klassisk matlaging på
dette nivået med en moderne touch. Hilsen en som hadde La
Rousse Gastonomique som nattlektyre i mange år", Sitat slutt.
Vi kan bare slutte oss til dette alle sammen. Tusen takk til alle
på hotellet.

Anledningen bød seg også for Bailli Henry Tranberg til å gi
noen rosende ord til Bailli Honoraire Jørgen Aall Flood. Etter 8
år som Bailli og 36 år som medlem av Chaine des Rôtisseurs,
Bailliage de Sørlandet, overlot han roret til Henry Tranberg
under Grand Chapitre i Kristiansand.

Ovennevnte i kombinasjon med gjester som byr på seg selv, er
nødt til å bli et vellykket arrangement.
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Som medlem av Chaîne des Rôtisseurs mottar du dette nyhetsbrevet. 

https://chaine.no
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