Ædedolkenes Klub
Nyhedsbrev nr. 3
Gourmetmiddag 27. februar 18.30
Allerførst vil jeg gerne ønske godt nytår og tak for det gamle, hvor
Ædedolkenes Klub stod over dåben. Efter to vellykkede aftener med
velkomponerede og lækre menuer med dertil hørende vinøse drikke, er det vel
nærmest blevet en tradition, at vi skal mødes ca. hver 3.-4. måned og nyde en
rigtig god middag sammen.
Det tredje arrangement er derfor fastsat til fredag den 27. februar kl. 18.30 i
AakirkebyHallernes festlokaler.
Vi glæder os til at byde gode, gamle bekendte såvel som nye medlemmer
velkommen. Husk, det koster ikke noget at være medlem og modtage vore
nyhedsbreve. Det eneste deltagerne betaler for, er menu og vine, og vi satser
fortsat på meget favorable priser. Denne gang bliver den en 4-retter menu med
vine, udvalgt af Bornholms Vinforsyning.
Chefkok Tom Stobberup har endnu en gang sammensat menuen, der med
stenbider- og ørredrogn byder foråret velkommen.
Inkl. kaffe/the samt vinmenu er prisen for hele arrangementet sat til KUN 420
kroner pr. person.
Tilmelding til AakirkebyHallerne hurtigst muligt, enten på
tlf. 5697 4622 eller pr. e-mail på info@aakirkebyhallerne.dk
Ved tilmelding bedes det oplyst, hvem man evt. ønsker at sidde sammen med.
Med venlig hilsen Torben Munch
halbestyrer og ædeklubformand
Menuen vil blive præsenteret af chefkok Tom Stobberup, mens Søren Wolff fra
Bornholms Vinforsyning vil fortælle om vinene.

Ædedolkenes Klub
Menu

Appetizer: Små blinis m/ stenbider og ørredrogn, creme fraiche,
rødløg og citron.
Hertil: 1 glas A. Laurance. Mousserende vin fra Loire
Forret: Flødelegeret fiskesuppe med skaldyr bagt med låg af butterdej
Hertil: 1 glas Blandy’s Sercial Madaira
Hovedret: Langtidsstegt vildsvinekølle, sauce calvados, æbler bagt
m/ honning, urter bagt i salt, sprød parmaskinke m/ waldorffsalat –
pommes rissolles.
Hertil: 2 glas Plan de Dieu, Château St. Jean, Rhone
Dessert: Pære pocheret i hvidvin – estragon og peber, sauce
sabayonne og pære is
Hertil: 1 glas Brachetto: Tosti d’Acqui
Kaffe, the
Der kan tilkøbes ekstra vin til fornuftige priser
Der kan købes rom, cognac eller likør til kaffen

