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Skreimølje i Fiskehallen
Diner Amical med Fjellskål og Fish Me

Onsdag 23. februar kl. 19.00
Kjære venner,
Vi beklager maset, men detaljer om påmelding manglet i forrige utsendelse.
Det er godt å kunne ønske velkommen til et nytt arrangement i Bailliage de
Bergen! Stemningen under årets første Diner Amical på Opus XVI bar bud om
at våre venner har savnet de gode arrangementene, der man kan nyte bordets
gleder sammen og pleie det sosiale samværet. 
Vi gikk dessverre glipp av Juletrefisken på Bryggeloftet i 2021. For å bøte litt på
den skuffelsen har styret gleden av å invitere til Diner Amical i Fiskehallen på
Fisketorget, der Fjellskål og Fish Me inviterer til skikkelig skreimåltid! Hvem
andre i Bergen kan levere ferskere fisk og ett bedre måltid enn her. Vi er
meget glade for at disse to herlige medlemsrestaurantene slår seg sammen og
inviterer oss til fest. Her blir det fokus på en av våre edleste fiskesorter
sammen med tilhørende drikke av svært høy kvalitet.
Dan Even Fjellskål og Arnfinn Djukastein, godt hjulpet av sine eminente
medarbeidere på kjøkkenet og i servitørteamet, har lovet oss en minneverdig
kveld.
Vertskapet gleder seg, og det gjør vi også.

Det er en stor glede for styret i Bailliage de Bergen å invitere sine medlemmer,
deres ledsagere, samt venner og bekjente med interesse for gastronomi, til:

 

Skreimølje i Fiskehallen
Diner Amical med Fjellskål og Fish Me

Fiskehallen, Strandkaien 3, Bergen
Onsdag 23. februar kl. 19.00

Antrekk: Pent, med kjede
Pris for medlemmer: kr. 1550,- , for gjester kr. 1650,-

Meny
Aperitiff

Tattinger Prelude Grand Crus
***

Sprøstekte torsketunger
servert med karamellisert løk og tartarsaus

Riesling Trocken VDP 2020 Weingut Schoss Lieser
***

Skreimølje
servert med poteter, gulrøtter og smeltet smør med gressløk

Chablis 1er Cru Les Vaillons 2018 Domaine Billaud Simon
***

Lokal økologisk iskrem og sorbet med frukt
Edel issider fra Åkre Gård

***
Kaffe eller te

Vi ber om snarlig påmelding, senest mandag 21. februar, ved å klikke på
"Registrer" øverst i invitasjonen og fylle inn de nødvendige
detaljer. Betaling kan gjøres med kredittkort, med VIPPS, ved å be om faktura,
eller ved innbetaling til vår konto i Bailliage de Bergen,
kontonummer: 1207.94.58706.
Vennligst ta kontakt med undertegnede på epost: gautebirkeli@gmail.com
dersom du trenger assistanse eller har spørsmål. Pris på alkoholfri meny på
forespørsel. Oppgi nøyaktig fakturaadresse dersom du trenger faktura.
Vennligst gi beskjed om eventuelle allergier eller spesielle preferanser.
Med vennlig hilsen
Gaute Birkeli
Bailli Régional
Chaine.no

  

Som medlem av Chaîne des Rôtisseurs mottar du dette nyhetsbrevet. 

https://medlem.chaine.no/arrangement/298/registration
https://chaine.no

	Registrer
	Skreimølje i Fiskehallen
	Diner Amical med Fjellskål og Fish Me
	Onsdag 23. februar kl. 19.00

