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Bailliage Régional de Sørlandet hadde gleden av å invitere til Sommeramical på
Bjellanstrand Gård. Vertskap var Francisca Witsø og Kennet Haugland. Bailli Régonal,
Jørgen Aall Flood, ønsket velkommen til en etterlengtet samling av 53 glade
Rôtisseurer.  Endelig kunne vi være sammen etter å ha vært "litt isolert" med hensyn til
sosial omgang. Det var tydelig at dette var noe man hadde lyst til å være med på.

Sommeramicalene pleier alltid å være et utearrangement, men selv på Sørlandet må man
gardere seg dersom værgudene slår seg vrange. Det ble speiselt utfordrene i år mht. til
koronarestriksjoner. Så som - en meters avstand - hvem bor sammen - hvor mange kan vi
være - og lokalitetenes størrelse. Derfor måtte det lages bordoppsett, og bordplassering
tilpasset om vi skulle være ute, eller inne. Værmeldingen skiftet litt på Yr, men på fredagen
besluttet vi at arrangementet skulle gjennomføres ute.

Gjestene ble hentet i en dobbeldekker buss fra Hagabuss i Kristiansand. De første gjestene
ble plukket opp i Kristiansand. Deretter Lillesand, Grimstad og Arendal. Det ble litt
servering underveis og god stemning i bussen etterhvert.

På Bjellanstrand Gård ble vi ønsket velkommen i Rosehaven med nydelige snacks og en
praktfull crémant. Deretter en tre retters meny med tilhørende drikke, før vi endte opp i
Rosehaven til kaffe avéc. Som nevnt var værmeldingen noe ustabil, og så kom regnet. Det
begynte med noen små drypp og økte på litt under hovedretten. Kriseplan måtte
igangsettes. Bord måtte flyttes under telt, til lysthuset, og store parasoller måtte slåes opp.
Det varte ikke lenge, og dette ble et innslag som vi kommer til å huske.

Bjellanstrand Gård med Francisca, Kennet, og personalet skal ha stor honnør for et meget
vellykket arrangement. Aldeles nydelig mat med lokale råvarer tilpasset årstiden. Dette ble
en fantastisk innledning på sommeren 2020

Snacks

Røkt silderogn med Rørosrømme og gressløk

Reker med dill og skalldyrmajones

Tartar med skogsopp og løpstikke

Les vins Pirouettes, Crémant Zéro Dosage, Alsace      

 

Meny

Røkt sørlandskveite

Epler - karse og granskuddemulsjon

Gustavshof, Kalkstein Riesling trocken, Rheinhessen

*

Mørbrad av kalv

Sommergrønnsaker - kjørvelhollandaise og nypoteter

Lucien Muzard & Fils, Bourgogne Rouge, Burgund

*

Jordbær fra Hestnes gartneri

Hylleblomst – Nyrkrem

Carussin, Filari Corti Moscato d' Asti, Piemonte

Kaffe

 

Bailli Régional, Jørgen Aall Flood, hadde gleden av å gi en rosende omtale av vårt måltid.

Vår hoffotograf, Chevalier Knut Fylkesnes, tok noen herlige bilder som taler sitt tydelige
språk fra en veldig hyggelig aften med gode venner.

Så kom troperegnet.

Regnet forsvant og vi hadde en kjempehyggelig aften.

Chaine.no

 

 

 

 

 

 

 

 

Som medlem av Chaîne des Rôtisseurs mottar du dette nyhetsbrevet. 

https://chaine.no
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