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Bailliage Règional de Vestfold hadde i Samarbeid med Maître Hôtelier Morten Christensen
gleden av å invitere til Grand Dîner på staselige Hotel Wassiliff i Stavern.  Hotellet med
aner helt tilbake til 1844 da russiske Michael Wassiloff sammen med sin norske kone Anne
Marie Jacobsdatter etablerte bakeri og hotell på bryggekanten.  Selve bygningen er som
følge av en tilintetgjørende brann i 1922 ikke så gammel men man føler fortsatt at
historien sitter i veggene siden den litt "prangende" stilen med plysj, gull og mye pynt er
pietitisk beholdt.

Forventningene var som alltid når Chaîne de Rôttisseurs de Vestfold's trofaste medlemmer
samles til en kulinarisk aften med god mat og godt drikke.  Vi ble vel tatt imot med
boblende drikke servert i klassiske coupe glass som absolutt ikke legger noe demper på
opplevelsen, hyggelig akompagnert av Sondre Stensland-Larsen på piano.

 

Forsamlingen gikk deretter til bords i den staselige Aamodtsalen hvor det var dekket
"kongebord" som seg hør og bør. 

Bailli regional Paal Bye Johansen ønsket velkommen og overlot ordet til Maître Hôtelier
Morten Christensen som presenterte meny og viner.

 

Carpaccio av okse indrefilet, trøffeldressing, ruccula & høvlet parmesan

Pinot Grigio

Etter første forrett var det igjen duket for litt underholdning av Sondre Stensland-Larsen
som med sin sonore stemme underholdt oss med nydelig sang og pianospill.

 

Pannestekt fersk torsk fra fiskebrygga med kremet urte risotto, frisk spinat & beurre blanc

Sandtropez Rosè

***

Langtidsbraissert oksekjake marinert i Amarone, saltbakt sjalottløk & hjemmelaget
potetpuré

Ripasso Superiore

***

Utvalg av modne oster, fruktkompott, nøtter 

Portvin

***

Original is Flensburg med vaniljeis,kirsebær og egglikør

Chateau Montifauld

 

Dame de la Chaine Trine Lise Holte avsluttet taffelet med å takke for maten før alle single
damer ble sendt hjem og de mer vågale som hadde med seg anstand ga seg natten i kast i
hotellets bar.

Bailli regional de Vestfold

Paal Bye Johansen

 

Som medlem av Chaîne des Rôtisseurs mottar du dette nyhetsbrevet. 
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