Chaîne des Rôtisseurs
BAILLIAGE DE ROGALAND

REFERAT
L'Ordre Mondial
SeaDream på Lou-Lou, 10. oktober 2019
Chers Confrères,
SeaDream Yacht Club hadde invitert oss til vinsmaking og lett bespisning i koselige
omgivelser på Lou-Lou vinbar denne oktoberkvelden. Både vinglass og små smørbrød fra
Matbaren sto klar til å ta imot forventningsfulle gjester! Gisle Steffensen ønsket alle
velkommen og introduserte Martin Arentz, er vindirektør i SeaDream. Martin fortalte at de
vinene som ble presentert er viner som brukes ombord i de to cruiseskipene (eller yachtene,
som han understreket!) rederiet har.
Martin, godt hjulpet av Lou-Lous stab, serverte oss så første vin – en champagne - Agrapart
Terroirs Grand Cru Blanc de Blancs Extra Brut, - et nytt og nydelig bekjentskap for mange av
oss.
Vi fikk mye og god informasjon om de ulike cruisene som Seadream I og II har i Karibia i
vinterhalvåret og i Middelhavet ellers, og fikk også et innblikk i hvordan rederiet engasjerer de
forskjellige vinmakerne i cruisene.
I tillegg til champagnen, fikk vi smake på følgende viner:
Groebe Westhofener Riesling Trocken 2017 – en saftig og frisk riesling
Domaine d’Henri Chablis Saint Pierre 2015 – en konsentrert chablis med toner av sitrus
Mayacamas Chardonnay 2015 – en fyldig og mineralsk chardonnay fra California, med toner
av sitron og lime
Roagna Dolcetto d’Alba 2017 – en naturvin med overraskende kraftig smak, markerte
tanniner og lang avslutning

Gisle takket Martin for en interessant vin- og cruisekveld, og minnet medlemmene på vårt
siste arrangement i år – Grand Diner 15. november.
En veldig hyggelig kveld med vininteresserte medlemmer og gjester, og mye god
informasjon fra Martin.

Jeg benytter anledningen til å minne om årets siste arrangement - GRAND DINER - som blir
arrangert hos vårt medlem og Maître Rôtisseur Roger Malmin på nOi i Sandnes fredag 15.
november. (Merk at arrangementet er flyttet fra Villa Skeiane.) Invitasjon kommer på epost og
sms denne uken, og vi håper du har satt av datoen i kalenderen!! Gjester er også hjertelig
velkomne!
Med gastronomisk hilsen
Gisle Steffensen
Bailli Régional

Som medlem av Chaîne des Rôtisseurs mottar du dette nyhetsbrevet.

