
Och ingen som har druckit gammalt
vin vill sedan gärna hava nytt ty han
tycker det gamla är bättre

Lukas 5:39

VINKLUBBEN
har nöjet att inbjuda till tasting fredagen den 23 oktober, 2020 kl. 18.00 i
i Brages utrymmen, Kaserngatan 28 . Kristian Stenius presenterar
Cabernet Sauvignon viner från hela världen. För att trygga ett tillräckligt
avstånd mellan deltagarna har vi ytterligare begränsat antalet deltagare,
nu till max 40 personer.

Vi inleder med att dricka ett glas skumvin (Gisselbrecht Cremant de Alsace Blanc de Noir)
till vilket serveras snittar. För att undvika trängsel i serveringsutrymmet ber vi er vänligen
att genast efter ankomsten hämta ert skumvinsglas och en tallrik med färdigt upplagda
snittar och därefter fortsätta till salen och där uppsöka ett ledigt bord.

Tastingviner:

Anselman Cabernet Sauvignon Blanc de Noir 2018, Pfalz.

Barons de Rothschild Cabernet Sauvignon Légende 2016, Médoc

Chateau Ste Michelle Cabernet Sauvignon 50th Aniversary Edition, 2015
Columbia Valley, State Washington

Ruca Malen Kinien Cabernet Sauvignon 2012, Mendoza

Fairview Stellenbosch Cabernet Sauvignon 2017, Western Cape

Vasse Felix Filius Cabernet Sauvignon 2016, Western Australia

Efter provningen äter vi en gemensam middag. Huvudrätt Porterkokt hjortstek med
enbärsgräddsås, rostad potatis och rostade betor. Tillhuvudrätten dricker vi Tarapaca
Cabernet Sauvignon Gran Reserva 2018, Valle Maipo, Chile.. Efterrätt Rödvinskokta
päron med vaniljglass, efterättsvin Santa Sofia Recioto della Valpolicella Classico
2015.



Avgiften för tastingen, inkluderande mat och samtliga viner, är 68 euro per person.
Avgiften skall betalas samtidigt som du får bekräftelse om plats till provningen. Detta för att
anmälningen skall vara giltig! Betalning sker till konto FI02 4055 0012 3523 04, Aktia
Bank. Mottagare: Bo Söderholm/Handelsgillets Vinklubb. I meddelanderutan skriver ni
”Vintasting” + datum för provning. Om ni blir tvungna att avboka returneras avgiften för
avbokningar som ankommit senast en dag före tasting! Anmälningarna görs på sidan
vinprovning (överst på sidan) dit man kommer direkt då man öppnar vinklubbens sidor.
Anmälan tidigast kl.10.00 fredagen den 16 oktober på vår hemsida. Ditt sällskap
(avec) skall anmälas skilt. Deltagarna står själva för det vin som dricks vid provningen.
Genom anmälan ger du samtidigt fullmakt till en av klubben utnämnd person att för din
räkning anskaffa vinerna.

SÄKERHET: Vi kommer att ha handsprit vid ingången. Använd den både när ni
kommer och går. Stanna inte i tamburen när ni kommer utan gå direkt och hämta era
glas med skumvin och sedan in i salen. Håll tillräckligt avstånd till de andra
deltagarna. Vi sitter vid åtskilda bord med högst 4 personer per bord. Sitt bredvid
din partner. Stanna hemma vi minsta tecken på sjukdomssymptom. Styrgruppen
rekommenderar att ni använder ansiktsmask då ni rör er i utrymmena, vid borden
tar vi av masken.

Handelsgillets styrelse har vid sitt stryrelsemöte 13.10 efter noggrann genomgång
av myndigheternas rekommendationer beslutat att oktober månads tillställningar
kan hållas. Vinklubben följer styrelsens rekommendation.

Varmt Välkomna!

Vinklubbens styrgrupp


