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Invitasjon til Dîner Amical
Chers Confrères

Hjertelig velkommen til årets siste arrangement, Diner Amical med
historisk sus, onsdag 14. november kl 1900! 

Bailli Regional Roar Hildonen, Maitre Rotisseur Marius Benum Jenssen,
Chef de Table Joachim Andersen og deres team ønsker velkommen til
en HISTORISK MENY i ærverdige Huitfeldt Stuer!

Huitfeldtgården
Huitfeldtgården, også kjent som Jernbanefolkets hus i Kjøpmannsgaten

14, ble bygd for Ivar og Herman Huitfeldt i årene 1898-1900, etter
bybrann i 1898, som tok hele kvartalet. Et storslagent bypalé i

franskpreget nyrennessanse (nybarokk stil) oppført i mur og ikke tre
som var vanlig tidligere, planlagt for stor selskapelighet.

Bygningen var både bolig for eieren og kontorlokaler for firmaet.
Huitfeldtbrødrene var store forretningsmenn i skog, gruver og og mye
annet. De ville skaffe seg et hus med to leiligheter da de skulle bygge

Kjøpmannsgata 14.

Axel Guldahl senior var arkitekt og murmester Cristian Cristensen satte
opp huset. Huitfeldtgården var det siste store private palé som ble reist i

Trondheim.

Henriot Blanc de Blancs
*

Consommé Olga
Kamskjell og grønnsaker Julienne

Malmsey Madeira 5 Years Old
*

Piggvar Vatel
Piggvar, sopp, trøffel, piggvarsaus

Willi Schaefer Graacher Riesling Feinherb 2016
*

Sorbet
*

Reinsdyrmørbrad Grand Veneur, Tartelett Ciamart
Reinsdyrmørbrad, terte fylt med erter, potet og kalvesky, Sauce

Grand Veneur
Chateau de Segries 2014 

*
Vaniljeis, frisk frukt og Biscotti

Dievole Vin Santo di Chianti Classico 2011

Huitfeldt Stuer er et staselig lokale vi benytter for de fine anledningene,
og vi gleder oss til å få vist frem dette flotte og ærverdige

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


selskapslokalet for dere i kombinasjon med en historisk meny.

Antrekk: dress og kjede
Avbestilling må skje senest 2 dager før for ikke å bli belastet.
Pris for Diner Amical er 1300,- for medlemmer og 1400,- for ikke-
medlemmer.
Det vil være free seating på dette arrangementet.
Husk å meld inn evn allergier ved påmelding.

Velkommen!
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