Referat fra l’Ordre Mondial Diner
Oslo Militære Samfund 8. mai 2019

Onsdag 8. mai vaiet flagget over Oslo Militære Samfund i anledning både
Frigjøringsdagen, men også Chaîne des Rôtisseurs bailliage d`Oslo sin
l`Ordre Mondial middag med Kloster Eberbach i samarbeid med Signature
Wines v/Hege Pedersen-Fröjd. Kloster Eberbach har tradisjoner for
vinproduksjon som strekker seg 900 år tilbake i tid.
Totalt 22 deltok denne kvelden inkl. gjester. Middagen ble inntatt i
Bernadottesalen.
Til aperitiff fikk vi servert en Riesling sekt Brut 2016 med tiltygg i form av
potet med lettrøkt ishavsrøye og urtekrem.
Så gikk vi til bords, og fikk servert første rett i form av sesongens hvite
asparges med Hollandaise og fleuron. Til dette fikk man Steinberger Riesling
Trocken Crecentia Gold Kapsel 2016.
Deretter fikk vi servert kveite med rødbetpuré, spinat og brunt smør. I
glasset fikk vi en Riesling fra 2009 også fra Steinberger Cabinetkeller. 2009
ble fremhevet som en spesielt god årgang.
Før vi gikk videre til hovedrett fikk vi også smake en annen av Kloster
Eberbach sine toppviner, nemlig Siegelsberger Crecentia Riesling Trocken
Goldkapsel 2014. Denne vinen viste oss hvor stort spekter det er på
Rieslingene fra Kolster eberbach mår vi kunne sammenligne den med vinene
til de to første rettene.
Til hovedrett ble det servert kalveculotte med gulrot, asparges, urtesjy og
Pommes Anna. Til dette drakk vi Assmannshaüser Höllenberg
Spätburgunder Trocken Crecentia Gold Kapsel 2015.

Så ble det servert bit ost i form av Morbier med tilbehør i form av aprikos,
tomat og crustini. Til dette en Rüdesheim Riesling Spätlese 2013.
Til dessert fikk vi en hvit sjokolademousse med hasselnøtt, aprikos og
ananas. I glasset fikk vi en Erbacher Marcobrunn Riesling Auslese 2010.
Etter middagen fikk vi kaffe avec i salongen, samt makroner og div. andre
søtsaker. Det ble også servert en krydderlikør, Kloster Eberbach Bruder
Bernhardt Kloster-Kräuter-Likör, som var spesielt importert for vår middag.
Før kvelden ble avsluttet, fikk alle deltakerne med seg et glass med deilig
sennep fra Kloster Eberbach.
Med vennlig hilsen
Styret i Bailliage d’Oslo
Rolf, Idunn, Asbjørn, Geir og Helle

.

Vive la Chaîne!

