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Lieve familie en vrienden,
Deze maand hadden we twee zeer bijzondere ervaringen. NTNU kreeg voor het
eerst een Nobelprijs toebedeeld en Noorwegen maakte het eerste ‘pop up’
restaurant mee, bij ons in Trondheim. Uiteraard waren we van de partij 

Liefs uit Noorwegen,
Albert & Beatrix

Nieuws vanaf het werkfront
Maandag 6 oktober kregen we het
fantastische bericht dat Edvard & MayBritt Moser, onze collega’s op de
fakulteit, de “Nobel Prize in Physiology
or Medicine 2014” hebben gekregen!
De prijs delen ze met John O'Keefe, een
Britse collega, en is toegekend "for their
discoveries of cells that constitute a
positioning system in the brain". Een
soort ingebouwde GPS, zeg maar.
Edvard & May-Britt Moser
Een dolgelukkige May-Britt 

Edvard wordt een dag later feestelijk onthaald op vliegveld Værnes

Pop up restaurant
Neem een locatie die NIET geassocieerd
wordt met een restaurant, ontruim deze,
richt een mobiele keuken in, kleed de boel
aan, nodig wat gasten en een ster-kok uit,
en voila: een pop up restaurant is geboren!
Locatie: Trondheim Slachterij
Organisator: To rom og kjøkken
Ster-kok: Adrian Løvold
Gasten: o.a. ene Albert & Beatrix
Met dank aan: half culinair Trondheim
Menu: 12+ gangen met verrassingen

Rondleiding in het slachthuis

Een kleine impressie van het heerlijke
eten tijdens de pop up avond.

Rode biet met geitenkaas
Kabeljauw

Haring

Kwartel
Tartaar

Truffels

Herfst in Trøndelag
Na een prachtig voorjaar en een warme zomer zet het zonnige weer ook door in de herfst.
Daardoor konden we een paar heerlijke wandelingen in de omgeving maken.

Winemaker’s Dinner
De culinaire activiteiten hielden niet op bij
het pop up restaurant. We hadden deze
maand ook weer een winemaker’s dinner bij
To rom og kjøkken. Dit keer met Yealands
Estate Wines uit Nieuw Zeeland, daar wilden
we natuurlijk graag bij zijn 

Heerlijke zalm confit

Gebakken heek
Rendier met Madeirasaus
Eend

En tot slot een Bar Rom Rose in de bar

Lokale
kaasjes

Woerden en Groningen
Bea gaf eind oktober een keynote
lecture op een congres in Groningen.
Dat was een mooie aanleiding om de
weekenden om het congres heen in
Woerden te zijn, bij Maartien en zijn
kinderen. Dat waren fijne dagen.

Wandeling in Woerden met
Jan, Karin & Maartien

Trampoline-truc van Yoeri
en Kasper

