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Etter for noen av oss en travel exit fra kontoret møtte vi opp kl. 16:30 for å ta
pendlerruten fra Fiskepiren til Kvitsøy. Hele 41 personer var påmeldt
arrangementet. Ved ankomst Kvitsøy ble vi losset på buss for å ta oss den korte
turen fra kaien til Restaurant Grøningen. Det var ikke mye plass mellom husene for
den store bussen!

Ved ankomst ble vi møtt av restaurantsjef Kjell André Nordbø. Vi fikk en flott
omvisning i museet, hummerklekkeriet og innføring i hummeroppdrettet på Kvitsøy.
Vi fikk hilse på hummeren Amanda som hadde magen full av rogn og ble fortalt
hvordan hummerlarver blir tatt vare på, flyttet til eneboliger når de ble store nok og
til slutt ble satt tilbake til hemmelige steder i sjøen.

Da vår nye Bailli Régional Kay Hustoft ikke hadde anledning til å være med, ønsket
avtroppende Bailli Régional Gisle Steffensen oss velkommen til Restaurant
Grøningen på den grønne øya Kvitsøy.  Pallesen sr. fortalte om opptakten til
restauranten og renoveringen av det gamle fiskemottaket. Det har blitt et veldig
flott lokale for restauranten uti havgapet.

Vi fikk servert følgende meny;

 

Fiskesuppe med dagens fangst

Reker, rotgrønnsaker, brødchips og gressløkolje
 

Vin: Alpha Zeta Soave
 

«»»
 

Ytrefilet av okse med «Anna potet»

Rotfrukter fra Rogaland, beter og sherrysjy
 

Vin: Brunelli Valpolicella Classico
 

«»»
Sjokolade chiboust

Syrlig eksotisk frukt, eplegele, eplekaramell og hvete crumble
 

Vin: Rubicider fra sandalen gård på Randaberg
 

Etter middagen holdt styremedlem Tom Sørensen en flott takketale til
avtroppende Baillie Gisle Steffensen. Gisle takket for maten, gode ord og
takket for seg som Baillie. Samtidig forsikret han oss om at han gleder seg til å
være med på våre arrangement som vanlig medlem fremover.
 

Flatt hav på ferjeturen hjem gjorde kvelden perfekt.

 

Vi benytter anledningen til å minne om dato for neste arrangement;

 

Fredag
 16. september – Vi kommer tilbake med mer info i august.

 

Med gastronomisk hilsen

Ann Sandvold

Vice-Chargé de Presse

 

Chaine.no

 

 

Som medlem av Chaîne des Rôtisseurs mottar du dette nyhetsbrevet. 

https://chaine.no

	REFERAT  DÎNER AMICAL TORSDAG 9. JUNI 2022

