Lʹordre Mondial arrangement på Operahuset
onsdag 13. september
Chers Confrères
Bailliage d’Oslo inviterer til l’Ordre Mondial champagne middag!
Siden glassblåseteknikken mot slutten av 1600-tallet ble god nok til å lage vinflasker som
tåler trykk er det få, om noen, viner som har gitt like store assosiasjoner til festivitas som
champagne.
Tid: Onsdag 13. september kl. 18:00
Sted: Argent Restaurant, Kirsten Flagstads plass 1 (egen inngang fra Operagata).
Tristan Viala fra Möet Hennessy Norge vil presenterer champagnen og det blir servert en
3 retters spesial komponert meny av kjøkkensjef, og Maître Rôtisseur, Tore N. Sømme.
Tore vil skape en meny spesielt tilpasset champagne basert på de aller beste råvarer
tilgjengelig for vår middag, derfor vil meny først være satt få dager før middagen.
Men vi tørr love en spennende og smaksrik meny.
Argent Restaurant er fine dining restauranten i Operahuset og har helt fra åpningen
samtidig med Operahuset høstet flotte omtaler. Argent er en del av serveringsdriften ved
operaen og drives av Fursetgruppen.
Möet Hennessy Norge er Norges største importør og forhandler av toppkvalitets
champagne og importerer blant annet Möet & Chandon, Krug og Ruinart.
Dette er en unik sjanse til å smake en spennende meny i en av Oslos bedre fine dining
restauranter med fantastisk champagne til en svært gunstig pris.

Pris: Medlem i l’Ordre 1100,- Gjest 1200,Antrekk: Pent med L'ordre Mondial kjede
Meld deg på så snart som mulig og senest 6. september ved å fylle inn påmeldingsskjema
her: påmelding til champagne middag. Faktura vil sendes ut automatisk ved bekreftet
registrering, og vi ber om at denne betales omgående for å bekrefte din plass. Obs. begrenset
med plasser.
Vi minner om Grand Diner i ærverdige Rococcosalen på Grand Hotel lørdag 21. oktober.
Invitasjon vil snart bli sendt ut.
Hjertelig velkommen!
Med vennlig hilsen
Styret i Bailliage d’Oslo
Rolf, Idunn, Asbjørn, Torbjørn, Geir, Helge og Helle

