ÆDEDOLKENES KLUB

Lækker 6-retters menu
med tilhørende vine
Nu er sommeren gået på hæld og det er igen tid til at tilbringe aftenerne
indendørs. Trods den noget ustabile sommer har der forhåbentlig alligevel
været hyggestunder med grillaftener, tid med venner og familie, ferie, rejser
og mange andre oplevelser.
Med de kortere dage er det blevet tid til endnu en gang at mødes, for
sammen at nyde en delikat gourmetmiddag i hyggeligt selskab. De enkelte
retter er akkompagneret af udsøgte vine, der hver især understøtter
smagsoplevelsen i den givne ret.
Efterårets første arrangement finder sted fredag den 6. oktober kl. 18.30 i
vore hyggelige selskabslokaler. Vi skal nyde en delikat 6-retters
gourmetmiddag, der af chefkok Tom Stobberup og hans dygtige team er
kreeret over temaet ”Havets fristelser”. Tang fås i mange varianter, og vi
glæder os til at give dig en oplevelse med forskellige anvendelser af tang som
krydderi.
Traditionen tro har Bornholms Vinforsyning sammensat vinmenuen.
Aakirkeby-Hallernes dygtige restaurationspersonale står for den flotte
opdækning og den diskrete servering af aftenens seks-retters gourmet-menu
og vi glæder os til en hyggelig aften med god mad, vin og stemning.
Inkl. kaffe/the samt vinmenu er prisen for hele arrangementet KUN kr. 490,pr. person.
For den favorable pris af kr. 30,- pr. glas kan ekstra vin tilkøbes, ligesom vi
gerne skænker cognac eller likør til kaffen eller theen.

MENU INKL. VINE
Appetizer: Krabbe bruchetta.
•
Ærtesuppe med rejer, cider og sukkertang
•
Jomfruhummertatar med dild, fennikel og rugbrød
•
Bagt torsk med hvide og grønne asparges og sc. Mousseline
•
Tangsalat med havsalat og gedeost
•
Flødeis med sukkertang, jordbær og sprøde bygflager
•
Efter middagen serveres kaffe og the, hvortil der kan købes rom,
cognac og likør.
Menuen vil traditionen tro blive præsenteret af chefkok Tom
Stobberup; vinene af Martin Barslund, Bornholms Vinforsyning.
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
Halbestyrer og Ædeklubformand

