ÆDEDOLKENES KLUB

Lækker 6-retters menu
med tilhørende vine
Inden længe bliver sent efterår til vinter og årstiden indbyder til at nyde en
gourmetmiddag indendørs i godt selskab – naturligvis akkompagneret af
udsøgte vine, hver især nøje afstemt menuens enkelte retter.
Efterårets andet arrangement finder sted fredag den 18. november kl.
18.30 i vore hyggelige selskabslokaler. Datoen er fastlagt i samarbejde med
Vinklubben og vi glæder os meget til denne aften.
Chefkok Tom Stobberup har denne gang kreeret en fantastisk ”vild
menu”, mens Bornholms Vinforsyning traditionen tro har stået for
vinmenuen, der denne gang kommer fra Rhône-vinhuset Jean-Luc
Colombo. Undtaget er dessertvinen, der er fra Grande Champagne
distriktet.
Den flotte opdækning og den diskrete servering af aftenens seks-retters
gourmetmenu sørger Aakirkeby-Hallernes dygtige restaurationspersonale
for og vi håber på en rigtig hyggelig aften med god mad, vin og stemning.
Inkl. kaffe/the samt vinmenu er prisen for hele arrangementet KUN kr.
490 pr. person.
Der er mulighed for at købe mere vin til den favorable pris af kr. 30,- pr.
glas, ligesom vi gerne skænker cognac eller likør til kaffen eller theen.

MENU INKL. VINE
Appetizer: Krondyrtatar rørt med grov sennep, karse og
sprødt rugbrød
1 glas 2015 Les Collines de Laure Rouge, Rhône
Brun vildtconsommé Royale, fasanboller og urter
2 glas 2015 Les Abeilles Rouge, Rhône
Kammusling Ceviche, hasselnødder, stegt hjertesalat og
muslingefløde skilt med dildolie
1 glas 2015 Le Redonne, Rhône
Gran sorbet
Krondyrryg, sauce Blanquette, svampe, græskar og pommes
Pont Neuf
2 glas 2014 Cairanne Rouge, Pavillon des Courtisanes, Rhône
Jordskokkekage, yoghurtis, karamel og chips
1 glas Pineau des Charentes, Maxime Trijol, Grande
Champagne
Herefter serveres kaffe og the, hvortil der kan købes rom, cognac
eller likør.
Menuen vil traditionen tro blive præsenteret af chefkok Tom
Stobberup; vinene af Søren Wolff fra 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

Kathrine Petersen

Halbestyrer og Ædeklubformand

