
VINKLUBBEN 25 ÅR
In vino veritas

”Vin och vänskap smaka bättre då de gamla blivit”
Frans Mikael Franzén

För tjugofem år sedan i oktober 1992 grundades Handelsgillets Vinklubb.
Med anledning av jubiléet har vinklubbens styrgrupp beslutat ordna en fest,
som äger rum  den 27 oktober kl. 18.00 i Brages festsal, Kaserngatan 28, tredje
våningen. I motsats till de flesta andra av Gillets klubbar har vinklubben
redan från början välkomnat medlemmarnas damer med på tastingar och
vinresor. Styrgruppen har härmed glädjen att inbjuda vinklubbens
medlemmar med damer till festen. En dubbelkvartett från Frihetsbröderna
underhåller oss under kvällen.

PROGRAM

Välkomsttal
Sång av Frihetsbröderna

Välkomstskål
Sileni Estates Sparkling Cuvée Brut NV

MENU

Laxtartar med marinerad svartrot, löjrom, vaktelägg och
skummig citronsås, dillrostat bröd

Viner: Serra Lupini Roero Arneis 2016
Montes Alpha Special Cuvée Sauvignon Blanc, 2014

Sång av Frihetsbröderna



****

Mör hjortstek med enbärsgräddsås, honungs- och örtrostade
rotfrukter, franska bönor, tranbärsgelé och färggrann grönsallad

Viner: Basson SMG 2015
Steyning Cabernet Sauvignon 2013

Festtal av Birger Mickwitz

****
Liten osttallrik

Vin: Taylors 10 Year Old Tawny Port

Sång av Frihetsbröderna

****
Toblerone parfait med chokladsås och färska bär

Viner: Taylors 10 year Old Tawny Port
Torres Floralis Moscatel Oro

****
Runda Munkens eget kaffe, bryggt té

Torres 10 Year Imperial Brandy, Grand Reserva

Kim Björkwall och Sten ”Trolle” Lindgren från styrgruppen presenterar
vinerna och en representant från Runda Munken Catering maten särskilt vid
varje rätt.

Deltagaravgiften är 75 euro per person. I avgiften ingår maten och samtliga
drycker. Avgiften skall betalas samtidigt som du får bekräftelse om plats till
festmiddagen, detta för att anmälningen skall vara giltig! Betalning sker till
konto FI02 4055 0012 3523 04, Aktia Bank. Mottagare Bo
Söderholm/Vinklubben. Skriv ”Vinklubben 25” i meddelanderutan. Om ni blir
tvungna att avboka returneras avgiften för avbokningar som inkommit
senast en dag före festen.
Anmälningar tidigast kl. 10.00 torsdagen den 12 oktober på vår hemsida
(fliken Anmäl dig). Ditt sällskap (avec) skall anmälas skilt.

VARMT VÄLKOMNA
Vinklubbens styrgrupp

Klädsel mörk kostym


