
 Heel veel liefs uit Trondheim, 
 

Beatrix & Albert 

Lieve familie en vrienden, 
 

We hebben een geweldige maand achter de rug met prachtig herfstweer en vele 
culinaire aktiviteiten en hoogstandjes. Deze nieuwsbrief staat er vol van! 

Maandelijkse nieuwsbrief van Beatrix & Albert – oktober 2011 



Kennismaking met Lootus 
Onze vriendin Hanne heeft een nieuw hondje, 
Lootus, een Dogo canario. Het is een erg leuk 
beestje, nu pas 12 weken oud, maar over 2 jaar 
een stevige waakhond van 50-60 kg  

Lootus kan prima zelf zijn cadeautje uitpakken 

Compleet gevloerd na een uurtje wandelen  

Albert zou 
hem zó mee  
naar huis 
nemen 



Winemaker’s dinner 
Onze eerste ‘winemaker’s dinner’ in april was zo goed 
bevallen dat we gelijk toehapten toen een ons onbekend 
restaurant, Manna, zo’n avond organiseerde met Thiebault 
Huber, een biodynamische wijnboer in Bourgondië. 

1. Kabeljauw 
2. Kamschatka 
3. Kalfszwezerik 
4. Kalfswang 
5. Kalfsentrecôte 
6. Epoisse 

Ingrid in conclaaf 
met Thiebault 

We kregen een 
fantastisch 6-gangen 
menu voorgeschoteld, 
met heerlijke wijnen 
van Thiebault, met zijn 
Volnays en Pommards 
als hoogtepunten. 

Samen met Ingrid en 
Menno hadden we een 
super-avond in alle 
opzichten. 



Nog een superdiner 
Eigenlijk zouden we het weekend erna met 
Ingrid en Menno de bergen in gaan. Er werd 
echter zo’n slecht weer voorspeld dat dat plan 
in de ijskast belandde. Alternatief: een heerlijk 
veel-gangen diner ‘Chez Ingrî et Mennô’  

Onberispelijke service  

De chef-kok in de weer in de keuken 



Thai mat kurs 
Alsof we nog niet genoeg heerlijk gegeten 
hadden deze maand, zijn we met Albert’s 
collega’s op kookkursus geweest. We hebben 
heerlijke Thaise gerechten leren maken die 
zowaar in concurrentie kunnen met ons 
favoriete Thaise restaurant, Sabai  

De ingredienten per groepje van 5 kursisten 

Een beetje van dit en een beetje van dat 

Onze leraressen, Unni en Cathrine 

Nina, Cathrine en Arild proberen de oven 



Houtzagerij Flatåstoppen 
Ook deze maand hebben we hout 
gezaagd, dit keer voor onszelf. Komen 
we de winter weer goed door  

Beschaafd stapeltje hout 

Boys with their toys 

Dat gaan we niet allemaal meenemen  



Cocktail cursus 
Eén van onze favoriete restaurants, To rom og kjøkken, 
organiseerde eindelijk de langverwachte cocktail cursus, en 
natuurlijk waren wij van de partij  

Raspberry Lynchberg, 
Albert’s favoriet 

Roar, eigenaar en bartender 

Teneighty, Bea’s favoriet 

Bar Rom Rose 

De cursus werd gegeven door Roar Hildonen himself, één 
van ‘s werelds beste bartenders. In 1993 was hij zelfs 
wereldkampioen “Fancy cocktails” met zijn Bar Rom Rose. 
Hij liet ons 7 cocktails proeven, varierend van dry martini 
tot zijn eigen composities, heerlijk! 

De avond werd afgesloten met een heerlijk 3-gangen 
diner: vissoep, kalfsvlees en passievrucht parfait, alles 
geserveerd met lekkere wijnen. Het leven is goed  



En verder... 
... was het een rustige maand qua muziek. We zijn 
naar “Czardas prinses” geweest, een operette van 
maar liefst 3 uur, en naar Noorse ‘samtidsmusikk’. 
Dat laaste bleek niet helemaal onze stijl  

Onze ’eigen’ Randi Stene in de hoofdrol 

... zijn we met Gertjan en Jannicke naar 
“Imiti” geweest, de studentenrevu. Daar 
kwamen we een zwaar gedecoreerde 
voormalige buurman tegen. 

... hebben we nog een paar heerlijke 
wandelingen in Bymarka gemaakt in 

het laatste herfstzonnetje. 

... wordt het erg snel donkerder 
in deze periode. Zeker nu de 
zomertijd weer over is. Het 
levert ‘s morgens wel mooie 
zonsopgangen op  
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