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Bailli Régional Roar Hildonen ønsket gjestene velkommen til Spesialaften på
Speilsalen. Og for en spesialaften det ble for de som var så heldige å være til stede!
Påtroppende Executive Chef Håkon Solbakk hadde satt sammen en fantastisk meny
med det aller beste som havet, landet og fjellet har å by på. Utover kvelden fikk vi
servert 13 delikate retter i 7 akter, hver eneste rett et vakkert lite kunstverk som
var en fest for øyene like mye som for ganene. Sommelier Nikolai Haram Svorte
hadde funnet fram mange spesielle og unike viner som var perfekt tilpasset rettene
og løftet kveldens opplevelser enda et hakk.

Speilsalens stjernelag forstår kunsten å utnytte råvarer på nye og spennende måter
som fører til nydelig mat med tydelig identitet, servert med svært vellykkede
vinkombinasjoner. En uforglemmelig opplevelse på høyeste gastronomisk nivå fra
start til slutt!

Menyen vi fikk servert var som følger:

DEN SPEDE BEGYNNELSE

egg - osietra - crème fraiche
brød - råreke - gjær

kongekrabbe - fennikel - sitronverbena
romesco - kamskjell - macadamia

bøkling - plomme – rose

NV Téthys.18 Extra Brut Grand Cru Blanc de Blancs, Guiborat, Champagne,
Frankrike

*

HISTORISKE HERLIGHETER FRA HANASAND
tomat - alpeost – ramsløk

2020 Sesenta e Nove Arrobas Albariño, Bodegas Albamar, Rías Baixas, Spania

*

EN NORSK FLØRT MED ASIA
kveite - solbær - norsk curry

2020 Tibouren Tradition Rosé, Clos Cibonne, Provence, Frankrike

*

EN PILGRIMSFERD FRA FRØYA
kamskjell - tindved – shiitake

2018 Fidès, Eric Morgat, Loire, Frankrike

*

VINTERTRADISJON
fjellrøye - vin jaune – einebær

2020 Mencia, Phelan Farm, California, USA

*

FLØTERAND
jordskokk - moreller - brunet smør

2008 Le Mont Moelleux Première Trie, Domaine Huet, Loire, Frankrike

*

PÅ BESØK HOS BESTEMOR
bringebær - jasmin - vanilje

solbær - lakris - honning
sjokolade - fløte – hasselnøtt

Kaffe

*

Kveldens menyomtaler var undertegnede, som kunne takke av den fantastiske sorte
og hvite brigade til en velfortjent og lang stående applaus fra svært fornøyde
medlemmer. Vi gleder oss til neste besøk!

 

Beatrix Vereijken

Vice-Chargé de Presse
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