
 

Chaîne des Rôtisseurs
BAILLIAGE DE TRØNDELAG

INVITASJON
SPEILSALEN SPESIAL

tirsdag 18. januar 2022 kl 1900
Med kontinuerlig søk etter kulinarisk perfeksjon på aller høyeste nivå, har
Christopher Davidsen ledet Britannia og Speilsalen til sin første
Michelinstjerne. Vi er ekstremt stolte over den høyt verdsatte anerkjennelsen
som Michelin-restaurant.
I Speilsalen vil du oppleve en matreise hvor de fineste, håndplukkede råvarene
er tilberedt med ytterste omsorg og respekt. Ingenting er overlatt til
tilfeldighetene og den gode smaken er i sentrum av opplevelsen.
Christopher er offisiell verdensmester i kokkekunst og Bocuse d ‘Or
sølvmedaljør fra 2017. Speilsalen er hans første signatur-restaurant, og bare
knapt ett år etter åpningen ble han og resten av Speilsalen-teamet på
Britannia belønnet med en Michelinstjerne.
En gastronomisk opplevelse utenom det vanlige
Gled dere til et besøk i Speilsalen, hvor alt er lagt til rette for en gastronomisk
opplevelse utenom det vanlige. Det dedikerte teamet streber alltid etter det
beste og ser frem til å servere dere full forestilling; en smakfull reise i Norges
beste råvarer, ispedd spenstige lysglimt fra den vide verden over 12-16
serveringer.
Head Sommelier Nikolai Haram Svorte vil sørge for at maten får det perfekte
følget i glasset, enten ved en av Speilsalen's nøye utplukkede vinmenyer eller
utvalgte flasker fra hotellets rikholdige vinkjeller.

Dette arrangementet er et spesial-arrangement, dvs hverken Diner Amical eller Grand
Diner. Speilsalen får vist frem det beste de kan by på, og vi får denne fantastiske
opplevelsen til en redusert pris for våre medlemmer. Det er selvfølglig begrenset antall
plasser, og det er ikke mulig å invitere gjester (annet enn sin partner) med denne gangen.
Avmelding må gjøres senest 7 dager før, slik at vi får fylt på fra ventelisten. Pris for
arrangementet er 4000-, for medlemmer og 4100,- for følge som ikke er medlem.

Antrekk er dress med kjede.

RegistrerRegistrer

 

 

 

Som medlem av Chaîne des Rôtisseurs mottar du dette nyhetsbrevet. 

https://medlem.chaine.no/arrangement/287/registration
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