Problemer med å lese dette nyhetsbrevet? Klikk her.

Referat fra julemiddag
Lofoten Fiskerestaurant 19. desember 2018
Baillage d’Oslo avsluttet Chaîne-året 2018 med en lutefisk og pinnekjøtt
middag på Lofoten Fiskerestaurant på Aker Brygge. Som en avslutning
på et år med varierende oppslutning om arrangementer i Oslo var det
ekstra hyggelig at vi hadde helt fullt med 48 gjester.
Når vi samlet oss i en fullsatt restaurant serverte Ann Bergström og
hennes team et glass med deilig musserende vin. Siden restauranten
var helt full denne kvelden gikk vi rett til bordene. Det ble servert
klassisk lutefisk fra Brødrene Andresen på Værøy og pinnekjøtt fra
Strøm-Larsen her i Oslo. Fantastiske råvarer tilberedt på best måte, og
tilbehøret var også klassisk og tydelig laget med mye kjærlighet.
Drikke til maten hadde vi i år fått sponset av noen av våre gode venner i
bransjen. Vi drakk øl fra Rena Bryggeri, Birkebeiner pils og Baron bayer
er deres øl som alltid er i salg og som er tilgjengelig i velassorterte
dagligvarebutikker. Sammen med ølen fikk vi Nansen Aquavit fra Solera
Uteliv. Nansen har vært borte fra markedet i noen år, men ble relansert
i 2018 og er laget i samarbeid med Stig Bareksten, en av de store
stjernene innen norsk brennevinsproduksjon.
God mat og god drikke skapte flott stemning rundt bordene, og både
medlemmer og gjester virket å kose seg stort. Kveldens dessert var en
modernisert og oppdatert variasjon på multekrem og ble servert med
kaffe. Maître Hôtelier Honoraire Øivind Larstorp takket den sorte og
hvite brigade for maten og kvelden.
Vi takker Lofoten Fiskerestaurant og våre sponsorer for en flott kveld
- vi kommer gjerne tilbake.
Vårt neste arrangement er søndagslunsj på Værtshuset Bærums Verk i
nå helgen. Dette arrangementet er fullbooket. Følg med på informasjon
om øvrige arrangementer utover året.
Vi ønsker en riktig god helg!
Med vennlig hilsen
Styret i Bailliage d’Oslo
Rolf, Idunn, Asbjørn, Geir og Helle

.

Vive la Chaîne!

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

