Vin är den hälsosammaste och
mest hygieniska av alla drycker
Pasteur

VINKLUBBEN
har nöjet att inbjuda till Spansk Afton fredagen den 18 september, 2020
kl. 18.00 i i Brages utrymmen, Kaserngatan 28 . Ramon Sanchez har
tagit fram några mindre kända spanska viner som vi provar. På grund av
covid-19 epidemin är antalet deltagare begränsat till max 50 personer.
Vi inleder med att dricka ett glas skumvin (Anna de Codorniu) till vilket serveras tapas.
Tastingviner:
Pazo del Villarei Albariño 2018, D.O. Rias Baixas (vitt)
Hiruzta Txacolina 2018, D.O. Getatiaco Txacolina (vitt)
Muga Blanco Rioja 2016, DOC Rioja (vitt)
Calius Tinto 2017, D.O. Valle del Guimar (rött)
Regina Viarum Mencia 2016, D.O. Ribeira Sacra (rött)
Honoro Vera Monastrell Organic, D.O. Jumilla (rött)
Efter provningen äter vi en gemensam middag. Förrätt Pata Negra med svamptapenade
till vilket vi dricker Hermanos Lurton Organic, 2018 (rött). Huvudrätt Zarzuela spansk
fisk- och skaldjursgryta. Till grytan dricker vi Lagrima de Vitalis Albarin, 2019 (vitt).
Efterrätt Crema Catalana, efterättsvin Torres Floralis Moscatell.
Avgiften för tastingen, inkluderande mat och samtliga viner, är 65 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 måndagen den 7 september 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.
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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 in i salen och
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.
Varmt Välkomna!

Vinklubbens styrgrupp

