
Problemer med å lese dette nyhetsbrevet? Klikk her.

Grand Dîner i 34th Restaurant & Bar på
Radisson Blu Plaza Hotel

Chers Confrères

Bailliage d’Oslo er glade for å invitere til årets høydepunkt; Grand
Dîner! 

I år skal vi opp i høyden 110 meter over Oslos gater for en kulinarisk
opplevelse over skyene.

Dato: Lørdag 20. oktober 2018
Tid: Aperitiff kl. 18:00, middagen starter kl. 19.00

Sted: Radisson Blu Plaza Hotel Oslo 

34th Restaurant & Bar byr på en enestående utsikt over Oslo. Her skal
vi få nyte kvelden og skue over en spennende bydel i kraftig vekst.
Head Chef i 34th Restaurant Robin Sjöholm, har i samarbeid med
Executive Head Chef Freddy Olsen skreddersydd en meny som er
basert på sesongens ypperste lokale råvarer. Sammen med C&B
Operations Manager Aurel Kristian Balika vil de gjøre sitt for at vi får en
uforglemmelig Grand Dîner i Holmenkollen Plaza Panorama. Maten de 
lager er skandinavisk inspirert med rene enkle smaker. Råvaren skal
være i fokus. Gjennom menyen vil de viste frem de fine råvarene de har
rett utenfor døren. Menyen blir paret med passende viner.
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Meny Grand Dîner

 Amuse bouche

Norske Gigas Østers 
Løyrom på Brioche, Røros Rømme

Variation på Blomkål og Kamskjell
Sitron, Beurre Noisette

Stekt Sjøkreps, Grønne Erter, Løpstikke 
Sjøkreps Skum

Kalvetartar, Vaktelegg, Hotefjellost

Lam Fra Trollheimen, Kantareller

Kraftkar, Svele, Brunost Is

Bær, Nyr, Brente Mandler

Hjemmelaget godteri
Kaffe

https://app.sender.net/campaigns/browser_preview/


Vi tar forbehold om mindre endringer på menyen.

 Meld deg på så snart som mulig, og senest innen 12. oktober ved å
fylle inn her:  

�������Påmelding Grand Diner 
Noter evt. allergier i notisfeltet på påmeldingskjemaet. 

Pris: Medlemmer kr. 2000,- Gjester kr. 2100,-
Antrekk: Smoking med kjede.

Vi kan nå tilby betaling med bankkort som innebærer at du kan betale
arrangementet med VISA eller Mastercard ved registrering. En fordel
for deg - og en fordel for oss. For dere som ikke kan betale med kort,
så velg faktura og motta denne på epost og sms som tidligere. Vi ber
om at denne betales omgående for å bekrefte plass. Det er kun 90
plasser til middagen.

Det utvendige glassheisen åpnes spesielt for oss fra kl. 17.45 og tar oss
opp i  34th Bar hvor vi skal innta aperitiffen. Hvis noen ønsker å komme
tidligere for et glass, så åpner baren kl. 17.00. Heisen fra lobby må da
benyttes. Vi går till bords i Holmenkollen ca. kl. 18.45.
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Hjertelig velkommen!

Med vennlig hilsen
Styret i Bailliage d’Oslo

Asbjørn, Rolf, Idunn, Geir og Helle

https://app.sender.net/nuoroda/1d413fb7c5cd313328af51034b3fdb6c/
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