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REFERAT
fra 

SOMMERAMICAL 
FREDAG 14. JUNI 2019

VESØYA SOM BLE BEDDINGEN
RESTAURANT

Den 14. juni 2019 hadde vi gleden av å invitere til
sommeramical og markering av at Bailliage de
Sørlandet har 30-årsjubiléum i år. 73 glade
Rôtisseurer meldte sin ankomst.

Dette arrangementet skulle vært holdt på Vesøya
hos Hilde og Vidar Røinås. Slik var det også helt til
himmelens sluser åpnet seg i all sin velde. Det så
lovende ut og vi hadde rigget telt, bord og stoler.
Torsdag morgen måtte vi imidlertid gi tapt.
Restaurant Beddingen i Lillesand ble vår redning.
Chef Rôtisseur Roger Schanke Heimdal ryddet
plass i sin nye uterestaurant. Det medførte at
grillingen måtte utgå, men det som var tenkt å
ligge på grillen ble tilberedt på en eminent måte på
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kjøkkenet.

Til  aperitiff ble det servert Jaume Serra Brut.

Meny

Sesongens skalldyr bestående med hummerhaler,
sjøkreps, reker og dampede blåskjell.

Vin: Santepietre Pinot Grigio
**********

Norsk urfe ytrefilét, spare ribs og helgrillede
marinerte lår av kje. Til dette ble det servert

sesongens friske salater, dressinger, coleslaw.
Selvfølgelig fikk vi nye små Redals-poteter.

Vin: Bernard Côte du Rhône.

**********

Det hele ble avsluttet med en rabarbra curd med
sesongens friske bær og rå krem.

Det ble også servert kaffe med tilhørende avèc.

Bailli Régional Jørgen Aall Flood ønsker
velkommen til innledningen på en god Sørlandsk
sommersesong. Været ble slettes ikke værst, og
kan det bli normen for sommeren på Sørlandet,
skal vi ikke klage. Våre Honorære gjester, Elin
Gerrard og Christian Borchgrevink, samt
Chansellier National, Arne Trengereid og Charge
de Press National, Erling Riisnes ble ønsket
spesielt velkommen. I tillegg ble Lise Spieler og
Roland Schaffazik med sine ledsagere ønsket
velkommen til sitt første arrangement som
medlemmer. Vi hadde også gleden av å ha Grete
og Roald Reme med oss som besøkende. Vi håper
de har lyst til å bli med videre.

Bailli Honorær Christian Borchgrevink, som var
styremedlem da Bailliage de Sørlandet ble etablert
av initiativtakerne, Alfred S. Hauge, Halfdan
Tangen og Torbjørn Evenbye den 13. mars 1989,
fortalte litt om Bailliage de Sørlandets
historie. Chancellier National Arne Trengereid
overbrakte en hilsen på vegne av Chaîne des
Rôtisseurs Norge ved Délégé de Norwege Thore



�������Bailli Honorær Christian Borchgrevink,
som var styremedlem da Bailliage de
Sørlandet ble etablert av initiativtakerne,
Alfred S. Hauge, Halfdan Tangen og Torbjørn
Evenbye den 13. mars 1989, fortalte litt om
Bailliage de Sørlandets historie.

�������Chancellier National Arne Trengereid
overbrakte en hilsen på vegne av Chaîne des
Rôtisseurs Norge ved Délégé de Norwege
Thore Sande.

Sande.

Dette ble en meget hyggelig kveld, akkurat så
løssluppent, uformelt og hyggelig som en
sommeramical på Sørlandet skal være. Bare se på
alle de flotte bildene som vår hoffotograf Chevalier
Knut Fylkesnes tok denne kvelden.
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