Referat cruiselunsj
Queen Mary 2
Lørdag 20. august 2016 var det tid for den årlige cruiselunsjen i regi av CdR baillage d'Oslo
og 19 heldige og spente medlemmer hadde møtte opp for å besøke dronningen av alle
cruiseskip; nemlig Queen Mary 2 som ble totalrenovert og oppgradert i juni i år.
Med røtter 176 år tilbake i tiden, er Cunard et av de eldste navnene i cruiseverdenen, og
sannsynligvis verdens mest berømte rederi. Flåten består av de tre elegante skipene Queen
Mary 2 (2004), Queen Elisabeth (2010) og Queen Victoria (2007), og er i dag det siste
rederiet som seiler i fast linjetrafikk mellom Europa og USA. Cunard er del av den
amerikanske Carnival-gruppen, men holder likevel fast ved sine britiske tradisjoner, som for
eksempel Afternoon Tea, Ballroom Dancing og autentiske britiske puber som serverer fish &
chips.
Vi ble godt tatt i mot av to representanter fra cruise.no; Elisabeth Bråthen og Cathrine von
Quillfeldt Conradi som har hjulpet oss med å tilrettelegge lunsjen på vegne av Cunard. Vi
fikk en visning av en representant fra Cunard som viste oss rundt i de ærverdige
fellesarealene ombord. Vi hadde med oss en journalist og fotograf fra DNs matmagasin
SMAK, og så får vi se hva som kommer frem i artikkelen fra besøket.
Etter omvisningen var det tid for lunsj, og vi fikk som eneste gjester spise i The Verandah,
den franske spesialrestauranten som hadde satt sammen en mini a la carte med 3 retter kun
for oss. Vi kunne velge retter som Marinated Tuna Nicoise og Chicken Liver Pate, Seared
Sea Scallop Minestrone eller Calician Aged Beef filet, og til slutt Wild Strawberry Delice eller
Chocolate Mille-Feuille, og rød eller hvitvin etter ønske. Etter en hyggelig og velsmakende
lunsj, var det på tide å bryte opp og gå i land på Akershuskaia. Alle deltakerne fikk med seg
goodie bags fra cruise.no med flotte Cunard-brosjyrer. Kanskje noen lot seg friste til et
cruise med flotte Queen Mary 2 og Cunard.
Tusen takk til cruise.no og Cunard for en flott opplevelse ombord på Queen Mary 2!

Neste arrangement for høsten er lærlingmiddag på Restaurant Strand 22. september. Sett av
datoen, hvis det ikke allerede er gjort. Invitasjon sendes ut i neste uke.
Med hjertelig hilsen
Styret i Bailliage d’Oslo
Idunn, Sandra, Asbjørn, Geir, Helge, Torbjørn og Helle

Vive la Chaîne!

