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Møte nr.: 4 
Vert: Sigurd 
Dato: lørdag 13. september 2008 
Deltakere: Sigurd, Njål, Jan Morten, Jan Ove og Jan Kåre. 
 
Så var vi igjen samlet hos Sigurd. 
 
Det ble servert en Cremant d’Alsace da vi kom. Vi fikk raskt et inntrykk av at denne kvelden 
ville det bli mye jobbing. Så vi hadde en rask gjennomgang av dagens retter, med planlegging 
av arbeidsrekkefølge og fordeling av arbeidsoppgaver. 
Njål var forhindret i å møte klokken 19.00. da han hadde fått familieforøkelse, legging av 
barn og stell av kone måtte prioriteres en times tid lengre. Han kom ca 20.00. 
Vi gikk så i gang med tilberedelse av kveldens retter. 
 
Første forrett. 
Kamskjell med fennikel og granateple, ble servert med Rolly Gassmann Sylvaner 2006. 
Dette ble kveldens største høydepunkt. Her var det en rett rik på smaker og en vin til som bare 
passet helt fortreffelig. 
 
Andre forrett. 
Ovnsbakt torskerygg med smågrnønsaker i rekesaus, sopplasagne og parmesanskum. Til 
denne retten ble det servert Pianezzo Dolzetto di Dogliani 2006. 
En grei rett med flere gode smaker hver for seg. Disse klarte ikke riktig å utfylle hverandre, 
slik at det ble en stor samlet smaksopplevelse. 
 
Hovedrett 
Sprengt and med fyrstikkpotet og ravigote, som ble servert med en Masi Costasera Amarone 
2004/2005. 
Dette var vel en rett som var å forvente når vi nå var hos Sigurd. Etter hva ryktene sier er de i 
ferd med å rydde ut bestanden av and på det kjøkkenet. 
Det ble en meget god rett med en spennende variant av tilberedning av poteter og en meget 
god vin til. 
 
Dessert 
Ananas ”Carpaccio” servert med Trittenheimer Altarchen Small Altar Riesling – spätlese 
2005. 
Dette var en dessert som var noe utenom det vanlige med søte , syrlige og sterke smaker. Det 
var her klubbens medlemmer delte seg i syn på smak, fra meget bra til at det gikk an å spise. 
 
Merknad til HMS 
Verten oppfordres til neste gang å stille med nytt hus og kjøkken da det under denne kveld ble 
registrert to arbeidsuhell. En av art kuttskade. Og en brannskade. 
 
Ellers var det en meget vellykket kveld som ble avsluttet med et slag Gastrovini. Dette spillet 
varte til de sene nattetimer. Njål som hadde fått litt lite med søvn den senere tiden måtte 
vekkes for hver runde da det var hans tur.  
P.S. det ble så sent at jeg ikke husker hvem som vant. 
 
 
Jan Kåre  
Referent 


