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Referat fra Dîner Amical på Radisson Blu
Royal Garden Hotel 23. april 2019
Jeg vil på vegne av Chaîne des Rôtisseurs benytte anledningen til å
takke for et strålende gjennomført arrangement.

Både kokkene og servitørene, under trygg ledelse av, Maître Hôtelier
Tone Hansen, Vice Echanson Torfinn Lerstad og Maitre Rotisseur Girts
Leijins, gjorde en utmerket jobb som er Royal Garden Hotell verdig.

Vinvalget, sammen med de utsøkte rettene var perfekt avstemt.

Vi som var gjester denne kvelden lot oss imponere over kjærligheten
som kjøkkenet viser for sine råvarer og de utsøkte rettene som ble
tryllet fram.

Jeg vil berømme Royal Graden for å ha løst denne middagen på en
aldeles fortreffelig måte.

Vi opplevde at dere hadde valgt råvarer med en super kvalitet og viner
på et topp internasjonalt nivå for å matche de veltilberedte rettene i
menyen.

Middagen ble gjennomført i perfekt tempo og servering og service var
prikkfri og utsøkt av en veltrent stab med solid erfaring fra mange år i
bransjen.

Det ble servert rikelig med viner av internasjonal klasse. Strålende og
raust på alle måter.

En stor takk på vegne av Chaîne des Rôtisseurs til den sorte og hvite
brigade for et utsøkt arrangement.

Vennlig hilsen

Roar Hildonen
Bailliage Regional

https://app.sender.net/campaigns/browser_preview/


Stekt kyllingterrine med blodpølse, Foie Gras og pistasj

Picallili grønnsaker og persillemajones

Terra Montosa Riesling 2016, Georg Breuer, Rheingau
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Stekt kamskjell med gresskarbrûlée

Sprø pancetta, grønn eple, brunet smør med hasselnøtter og knutekål-
skum

Arbois Grand Elevage 2016, Rijckaert, Jura
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Pannestekt piggvarfilet

Sjøkreps, petit pois og ertesalat med hjerteskjell, gulrotpuré og sprøtt
fiskeskinn

Dillolje og luftig hjerteskjellsaus

Mersault Genevrières 2013, Bouchard, Premier Cru Côtes de Beaune



Iberico gris

Glasert ribbe med sprø svor, stekt ytrefilet og pølse

Drivhuspotte med vårgrønnsaker og sjysaus

Montecillo Gran Reserva Selecctión Especial 1994 og Roda Reserva
2012

Rioja



”Troika” Dekonstruert

Pineau des Charente Very Old, Bache Gabrielsen



Referater og bilder fra alle arrangementer, både tidligere og nye, blir også
fortløpende lagt ut på Chaîne des Rôtisseur sin hjemmeside, www.chaine.no og
på Facebook.

Tom Rognes
Vice-Chargé de Presse
Bailliage de Trøndelag
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