Ædedolkenes Klub
Nyhedsbrev nr. 4
Gourmetmiddag 30. oktober 18.30
Et brag af en italiensk 7-retters menu.
Bornholms vinklub, Ædedolkene klub og Bornholms vinforsyning er gået
sammen om arrangementet.
Arrangementet er fastsat til fredag den 30. oktober kl. 18.30 i
AakirkebyHallernes festlokaler.
Vi glæder os til at byde gode, gamle bekendte, nye medlemmer og vinklubbens
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.
Gourmetmenuen bliver til under chefkok Tom Stobberup overvågning og
menuen er nøje afstemt med vinmenuen, så det hele går op i en højere enhed.
Inkl. kaffe/the samt vinmenu er prisen for hele arrangementet KUN 475 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 vinekspert Kåre
Selvejerfra Vinens Verden præsenterer vinene fra det store og anerkendte vinhus,
Antinori.

Ædedolkenes Klub
Et brag af en 7-retters gourmetmenu for 475 kr. inkl. et glas lækker italiensk
vin til hver ret.
Gourmetmenuen bliver til under chefkok Tom Stobberups overvågning i
AakirkebyHallernes køkken, og menuen er nøje afstemt med de vine, der
serveres, så det hele gerne skulle gå op i en højere enhed.
De seks første retter er alle oprindeligt italienske, opskrifterne kommer fra
Antinori og er egnsspecifikke, så de passer til vinen fra de enkelte områder.
Den 30. oktober vil Tom Stobberup i videst muligt omfang anvende
bornholmske råvarer, så det skulle blive en lækker kombination af
italienske madtraditioner og lokale delikatesser.
Udover de seks hovedretter, vil der blive serveret en dessert med den
italienske hedvin, Donato Degli Antinori, en gylden og sødmefuld vin
med fine aromaer af tørrede frugter med et stænk af vanilje fra
fadlagringen. Smagen er fyldig, sødmefuld, balanceret og intens.
Vinen er den perfekte vin at servere i slutningen af et måltid.
Bornholms Vinklub vil, hvis der er tilstrækkelig tilslutning arrangeres bus,
der henter deltagere på Nordlandet, i Rønne og på Østlandet
til en pris af 75,00 kr./person.
Denne ordning tilbydes alle deltagere i gourmetmiddagen ved henvendelse til
formanden for vinklubben, Hans Kümler på mail: hans-kumler@mail.tele.dk
Arrangementet bliver således åbent for alle, der er interesseret, dog med den
begrænsning, at der højst er plads til 120 deltagere.

