ÆDEDOLKENES KLUB

Lækker 6-retters menu
med tilhørende vine
Selv om det pragtfulde sensommervejr præger hverdagene i denne tid, så
må vi erkender, at dagene bliver kortere og efterår og vinter står for døren.
Som ny halinspektør har jeg glædet mig til, at vi igen skal i gang i
Ædedolkenes Klub, som jeg nu har den ære at være formand for!
Vi har besluttet at efterårets første arrangement skal være fredag den 7.
oktober kl. 18.30 i vore hyggelige selskabslokaler.
Chefkok Tom Stobberup har som sædvanlig kreeret en spændende menu,
og Bornholms Vinforsyning har stået for vinmenuen.
Hallens dygtige restaurationspersonale sørger for den flotte opdækning og
den diskrete servering af en seks-retters gourmetmenu, og vi håber på en
rigtig hyggelig aften med god mad, vin og stemning.
Inkl. kaffe/the samt vinmenu er prisen for hele arrangementet sat til KUN
450 kroner pr. person.
Der er mulighed for at købe mere vin til favorable priser, ligesom vi gerne
skænker cognac eller likør til kaffe eller the.

MENU INKL. VINE
Sensommer appetizers
Hertil 1 glas Chiarli 1860 Amabile, halvsød rødvinslambrusco
Rejebisque med haler og æblecider
Hertil 2 glas Mancura Chardonnay, chilensk hvidvin
Saltet markel med urtepuré, kyllingeskind og syltede løg
Hertil 2 glas 2014 Beaujolais-Villages, Domaine de la Chanaise
Sorbet Asti
Hammerhus lam: Braisseret skank og lammekrone sc. jus
kål og rodfrugter
Hertil 2 glas 2012 Pèppoli Chianti Classico DOCG, Antinori,
Italien
Brombærsuppe med portvin, vanilleis og touilles
Hertil 1 glas New Nordic Cherry Likør, Frederiksdal, Lolland
Derefter serveres kaffe og the. Der kan købes rom, cognac eller
likør.
Menuen vil blive præsenteret af chefkok Tom Stobberup, mens
Søren Wolff fra Bornholms Vinforsyning vil fortælle om
vinene.
Tilmelding til Aakirkeby-Hallerne hurtigst muligt, enten på tlf.
56 97 46 22 eller pr. e-mail på info@aakirkebyhallerne.dk
Ved tilmelding bedes det oplyst, hvem man evt. ønsker at sidde
sammen med.
Med venlig hilsen
Kathrine Petersen
Halbestyrer og Ædeklubformand

