Problemer med å lese dette nyhetsbrevet? Klikk her.

Déjeuner Amical på Værtshuset Bærums
Verk
Kjære venner
Bailliage Oslo ønsker alle medlemmer et riktig godt nyttår!
Vi starter 2019 med søndagslunsj på Værtshuset på Bærums Verk.
Tid: Søndag 10. februar kl. 13:00
Sted: Værtshuset Bærum Verk
Vertskapet, Ulla og Maître Rôtisseur Bob Laycock gleder seg til å få
besøk av Chaîne des Rôtisseurs. De driver Norges eldste spisested på
historisk grunn i Bærum som er et stolt medlem av De Historiske
Hoteller og Spisesteder. Værtshuset er et klassisk og tidløst sted med
en unik atmosfære hvor vi vil få et godt måltid med norsk mat og drikke
med innflytelse fra Frankrike. Vi vil få servert følgende 3 retters
vintermeny:

Kremet kongekrabbesuppe med konjakk
***
Rosastekt reinsdyrfilet med fløtesaus
Serveres med glaserte gulerøtter og mandelpotetpuré, tyttebær og
sopp
***
Skogsbærostekake med rubysjokolade
Serveres med skogsbærsorbet
Vi får et glass Cremant de Bourgogne som aperitiff, et glass hvit
Riesling til forretten og et glass rød Rhônevin til hovedretten, i tillegg til
kaffe fra Etiopia til desserten. Hvis noen ønsker torsk til hovedrett, så
oppgi dette i notisfeltet. Det er selvsagt også mulig å få juicepakke til
måltidet istedenfor vin, oppgi gjerne dette i notisfeltet.
Meld deg på så snart som mulig og senest innen 1. februar ved å fylle
inn påmeldingsskjema her: Påmelding søndagslunsj Noter evt. allergier
i notisfeltet på påmeldingskjemaet.
Pris: CdR medlemmer 950,Pris: gjester 1050,Antrekk: Smart casual med kjede
Vi planlegger å ta rutebuss 150 (Gullhaug) fra sentrum til Bærums Verk
for de som vil la bilen stå. Nærmere informasjon vil sendes ut til
påmeldte.
Hjertelig velkommen til søndagslunsj på idylliske Bærums Verk!
Vi håper å se deg!
Med vennlig hilsen
Styret i Bailliage d’Oslo
Rolf, Asbjørn, Geir, Idunn og Helle
«Det beste et menneske kan gjøre, er å spise og drikke og unne seg
gode dager midt i alt sitt strev.» (Forkynneren 2,24.)

Idylliske Værtshuset Bærums Verk
i sin vinterprakt.

Som medlem av Chaîne des Rôtisseurs mottar du dette nyhetsbrevet.
Klikk her dersom du ikke lenger ønsker å motta dette nyhetsbrevet

