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Bailliage de Sørlandet hadde gleden av å invitere til Grand Dîner hos Beate og Maître Hôtellier

Wolfgang Töpfer på Hotell Norge i Lillesand.

Bailli Régonal, Jørgen Aall Flood ønsket deltakerne velkommen i Hotellhaven

Covid-19 restiksjonene medførte at arrangementet hadde et maksimalt antall deltakere på 56

personer. Disse plassene var hurtig fulltegnet og det var hele 22 medlemmer på venteliste.

Hotelleier Beate Holm Töpfer fortalte om hotellet og ikke minst om utfordringen med driften i disse

coronatider. Hotellet gikk fra å stenge helt ned i mars til å ha sin beste sommer noen gang. Hotell

Norge i Lillesand har tradisjoner tilbake til seilskutetiden og vedlikeholdsprosjekter er en del av driften

ved et historisk hotell. Nytt kjøkken og renovering av baderom er nå fremst i vedlikeholdsplanene.

Bailli Délégué Thore Sande var tilstede blant annet for å gjøre litt ekstra stas på de av våre

medlemmer som har vært med i henholdsvis 10,  20 og 30 år. Normalt deles disse "batchene" ut i

forbindelse med Grand Chapitre, men det var gitt dispensasjon fra Paris til å gjennomføre dette i

forbindelse med denne Grand Dîner.

 

 

Meny
 

Kalvetartar  

Ramsløk – beter – brød med gresskarfrø.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saar Riesling 2017,

Van Volxem, Saar, Tyskland

*

Blåskjell fra Kaldvellfjorden med langefilet

Saar Riesling 2017,

Van Volxem, Saar, Tyskland

*

Hylleblomstsorbet med Saltholmen akevitt

*

Indrefilet av Herfordokse

 Kantareller fra Froland – grønnsaker fra Hesnes Gartneri

Schupfnudler - portvinssaus

Chianti Classico 2017, Dievole,

Toscana, Italia

*

Kirsebærdelice, maraschinois, sjokolade

1413 Tokaji 2015,

Disznoko, Ungarn

 

Kaffe

Vice-Chancelier Argentier, Anlaug Thorsen, holdt menyomtalen. Den hvite og sorte
brigade ble behørig takket for sin innsats.

 

 

 

 

Vi retter også denne gangen en stor takk til Chevalier Knut Fylkesnes for flotte bilder fra

arrangementet.

Til sist, også en stor takk til Beate og Wolfgang for et flott arrangement i deres regi på Hotell Norge

Lillesand.
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Som medlem av Chaîne des Rôtisseurs mottar du dette nyhetsbrevet. 
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