
Kirsten og Alfred Gimle Ro
ønsker oss velkommen. 

Vice-Echanson henleder
oppmerksomheten på

kveldens tema.

Problemer med å lese dette nyhetsbrevet? Klikk her.

Referat fra L´Ordre Mondialarrangement
fredag 10. mai 2019

Fredag 10 mai kl. 18.30 ankom 33 forventningsfulle
medlemmer av L´Ordre Mondial og Chaîne de Rôtisseurs
hjemmet til Kirsten og Alfred Gimle Ro på Fiskåtangen i
Kristiansand.�������

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


Vår "hoffleverandør"
Karsten Jacobsen fra
Supervin i Hjørring.

To servitørlærlinger fra
Tangen Vidergående skole

var behjelpelig med
serveringen.

Temaet for denne kvelden var Ost og Vin.

Karsten Jacobsen, sousjef hos Supervin i Hjørring, hadde
satt sammen en vinmeny til ostene, som ble levert av Tine.
Han hadde valgt et godt utvalg av stort sett eksklusive viner.
Hvite, røde, dessertvin og portvin som var godt avstemt til
ostene. Av ostene fremheves spesielt den nye alpeosten til
Tine og ikke minst den kritiker-roste Selbu Blå Kraftig, samt
den nydelige chevren fra lykkelige geiter som har tilbrakt
tiden i fjellet rundt Haukeli.

Karsten Jacobsen hadde tatt turen til Kristiansand og loset
oss gjennom de forskjellig vinene. Han ble suplert av Vice-
Echanson Jan Einar Lødrup Stabell mht. ostene.

Vice-Echanson fremhever spesielt den første vinen vi fikk,
en nydelig vin fra New Zealand, Gunn Estate Sauvignon
Blanc 2017. Barolo Levoluzione 2012, Montalbera var også
praktfull.

�������De tilstedeværende har fått en beskrivelse av vinene
og ostene. Dersom noen andre ønsker å få dette kan man
henvende seg til Jan Einar Lødrup Stabell, eller Jørgen Aall
Flood.

Vi retter en stor takk til vertskapet som gjestfritt stilte sitt
nydelige hjem og hage til disposisjon, og Karsten Jacobsen
som tok veien til Kristiansand og delte av sin kunnskap.
Takk også til Tine som leverte 4 av kveldens oster til oss.

Det kan vel uten å overdrive nevnes at ingen gikk tørste eller
sultne hjem fra Fiskåtangen denne kvelden.

Bildene taler sitt tydelige språk om at dette var en særdeles
hyggelig aften.













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