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Chers Confrères,

Referat fra Dîner Amical på Mondo, fredag 10. mai 2019
Thorstein H. Soma hadde invitert til en SMAK AV VERDEN denne
fredagen.
Kim Jamaram ledet kjøkkenteamet, og Shiram hadde valgt ut vinene og
foresto servering sammen med Rebecca og Rita.
I flott vårvær med solen skinnende inn i det romslige barområdet ble vi
servert en spumante fra Castello Banfi. En fin start hvor kveldens vert
ønsket oss velkommen til Mondo.
Måltidet startet med gyoza & wasabi, en orientalsk dumpling fylt med
sjømat og et hint av koriander, flott presentert med en akkurat passe
sterk wasabi. Til denne retten ble vi servert en Heyman-Løwenstein
Riesling Laubach fra 2007; en fyldig og smakfull riesling som etter hvert
ble favoritten denne kvelden blant mange av gjestene.
Så fikk vi kveite med brunet smør, lekkert presentert med
rotfruktpuré. Vinfølget var en Carneros Chardonnay 2017, Rombauer
fra California, med meget utpreget eik og mye fylde, som sto veldig bra
til det brunede smøret og nøttecrunch.
Deretter fulgte asparges med posjert egg og hollandaise. Det ble
servert Sauvignon Blanc, en Chateau Couhins-Lurton Blanc 2015; en fin
og dempet Sauvignon Blanc som gikk meget bra til den sarte retten.

Hovedretten var okse entrecote & brokkolini, perfekt tilberedt og
passe stor med en velsmakende stekesjy. Her fulgte en Kanonkop
Pinotage 2016, en ung, men kraftig vin med markerte tanniner som sto
meget godt til oksekjøttet.
Desserten var sjokoladeis & bringebær, en frisk og fin avslutning på
et nydelig måltid med en fin, balansert metthetsgrad.
Kveldens meny var flott balansert mellom det klassiske kjøkken og ny
gastronomi, presentert med finesse og veldig gode smaker. Gjestene
registrerte og verdsatte også at vinene denne kvelden lå langt over hva
vi kunne forvente. En flott kveld med en Smak av Verden!
Bailli Régional Gisle Steffensen oppsummerte måltidet og takket den
sorte og hvite brigade for et flott gjennomført arrangement.
Med gastronomisk hilsen
Bailliage de Rogaland
Gisle Steffensen
Bailli Régional
Bilder: Ann B. Sandvold
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