
 

Chaîne des Rôtisseurs
BAILLIAGE DE SØRLANDET

REFERAT
FRA

DÎNER AMICAL

PÅ CLARION TYHOLMEN HOTEL
FREDAG 25. MARS 2022

 

Endelig var dagen der da vi kunne samles til et Chaine arrangement i god gammelags stil.
Det er over 2 år siden forrige gang vi gjennomførte et arrangement uten Covid
restiksjoner.

Bailliage Régional de Sørlandet, Jørgen Aall Flood,  hadde gleden av å ønske velkommen til
 Dîner  Amical på Clarion Hotel Tyholmen hos Mâtre Hôtelier Atle Woxholt. Vi var
43 gjester som fikk en uforglemmelig aften.

Det hele startet med startet med håndhilsing, klemmer før vi  minglet under apreitiffen. 
ENDELIG!!!!

Aperitiff

Nicolas Feuilatte, brut
Frankrike

Etter at Jøgen All Flood hadde gitt oss litt informasjon om  vårt kommende Grand Chapitre i
mai, fortalte Atle Woxholt om  hoteldriften de siste årene, og om fremtidsutsiktene for
hotellet. Han kunne gledelig fortelle at det er utvidelsesplaner med 20 ny rom ved hotellet
som da vil bli Arendals største hotel.

Vi gikk til nydelige dekkede bord i tilstøtende lokaler hvor hotellets Food and beverage
manger, Mariann Nagelsen, ledet oss gjennom måltidet og presenterte retter og viner
etter hvert som de kom på bordene.

Hotellets kjøkkensjef Nadia Marina Acosta hadde satt sammen en meget spennede meny
som ga våre ganer smaksrike opplevelser.

Lettsaltet skrei

med safranreduksjon, rogn og karse.

Noble Wines 667

Pinot Noir 2019 

USA

*

Indrefilet av lam

med delikatesseløk, gulrot, portvinssaus, pastinakk, betepuré og pommes Anna

Chateau Cissac Bordeaux 2017

Frankrike

*

Lemoncurd og brent hvit sjokolade

Alambre Moscatel De Setubal 2017

Portugal

Vice-Chargé de Missions Roger Schanke Heimdal hadde gleden av å gi menyomtalen. En
stor takk til kjøkken, servitører og hotellet for en flott opplevlese.

Det ble en særdeles hyggelig kveld med gjensynsglede og god stemning. Bildene taler for
seg.

  
Kl. 23 gikk fellestransporten tilbake til Grimstad , Lillesand og Kristiansand mens noen
hadde valgt overnating på hotellet.

 

Vi takker Clarion Hotel Tyholmen for et flott arrangement
og gleder oss til neste gang.
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Som medlem av Chaîne des Rôtisseurs mottar du dette nyhetsbrevet. 

https://chaine.no
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