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Bailliage Règional de Sørlandet hadde gleden av å invitere til Mondial arrangement på
Smag & Behag hos Maître Rôtisseur Hans Petter Klemmetsen i Grimstad. Vi var 53 gjester
som fikk gleden av en meget hyggelig aften men godt drikke, nydelig mat og uforteffelig
selskap.

Etter en minglestund der en hilste på gamle og nye bekjente, med noe godt sprudlende i
glasset, ønsket Vice-Echanson Jan Einar Lødrup Stabell oss velkommen. Spesielt ble det
ønsket velkommen til Bailli Délégué Thore Sande, Bailli Honoraire Jørgen Aall Flood og
Bailli Henry Tranberg.

En spesiell velkommen ble også ønsket de som var med som gjester som var med første
gang: Fredrik Borchgrevink, Marius Fuhr, Randi og Jørn Øydna, Kari Høgevold og Odd
Hauahei, Silje Lødrup Stabell og Markus Willumsen.. 

Deretter tok Bailli Honoraire Jørgen Aall Flood ordet for å minne om de muligheter en har
til å delta både på årets Grand Chapitre i Trondheim i slutten av august, som blir en flott
opplevelse. Trondheim er jo blitt en av våre store matbyer. I tillegg er vi invitert ned til
Grand Chapitre i Lichtenstein. Det kommer til å være en reise "på egen kjøl", dvs både
reise, opphold og påmelding må foretas av den enkelte. Det kommer ytterligere
informasjon når det foreligger og en link til å melde seg på.

Talerstolen ble så ledig for Maître Rôtisseur Hans Petter Klemmetsen som redegjorde for
dagens meny med tilhørende drikke.  Begge fiskerettene ble servert med to ulike viner:
en fra Frankrike, den andre fra USA. Så var det opp til den enkelte å finne sin favoritt.

Velkomst

Dignitat Cava

*

Ovnsbakt torskeloin
servert med ertepure med russiske erter, savoykål

Vincent Gerardin, Savigny-Les-Baune 2018
Joyce Submarin Canyon Chardonnay 2019

*

Tradisjonell torsk på sørlandsk vis

Patrice Rion Bourgogne Pinot Noir 2020
Scar of the Sea Pinot Noir 2021

*

Sitronterte marengs m rosépepper og nyrsorbet.

*

Kaffe

 

 

 

Kveldens takk for maten tale ble holdt av Bailli Délégué Thore Sande. Han berømte Hans
Petter i forhold til tanker og ideer. Han nevnte også at Baillage de Sørlandet får gode
skussmål fra sentralt hold.

Hjertelig takk til samtlige som var med på å gjøre dette til en hyggelig kveld.
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Som medlem av Chaîne des Rôtisseurs mottar du dette nyhetsbrevet. 

https://chaine.no
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