
Wer eine Reise macht hat etwas zu
erzählen

Tyskt ordspråk

MINNEN FRÅN LOIREDALEN OCH CHAMPAGNE

Onsdagen den 7 december 2022 kl. 18 träffas vi i Handelsgillets
utrymmen, Kaserngatan 23 för att återkalla minnen från resan till
Frankrike. Styrgruppen presenterar höjdpunkterna vi minns från resan i
ord och bild. Vi hoppas att också övriga resedeltagare bidrar med
spontana kommentarer. Vi önskar alla vinklubbsmedlemmar, också de
som inte var med på resan, hjärtligt välkomna – vi delar gärna våra
upplevelser med er som inte kunde delta.

Före den gemensamma middagen dricker vi ett glas champagne från
champagnehuset Martel i Reims som vi besökte under resan. Till middagen
har vi valt en fransk meny och viner med anknytning till de vinområden vi
besökte. Till förrätten och huvudrätten provar vi två olika viner till vardera
rätten.

MENY

Välkomstdryck: G.H.Martel & Co Prestige Champagne Brut

Sallad med getost, jordgubbar och balsamico (L, G)
Viner: Les Hauts Rocheville Saumur Chenin Blanc 2017

de Ladoucette Pouilly-Fumé 2020

Provencalsk köttgryta med rostad potatis (L, G)
Viner: Henri Bourgeois Sancerre Les Baronnes Rouge, 2016

Marc Bredif Chinon Reservé Privee



Kostnaden för maten, 38 euro, betalas till restaurangen på plats. Avgiften för
välkomstdrycken och matvinerna är 25 euro per person. Avgiften skall
betalas genast då du fått 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 ”Minnen från Loire”. Om ni blir tvungna att avboka
returneras avgiften för avbokningar som kommit senast kl. 15 en dag före
tillställningen! Anmälningarna görs på sidan vinprovning (överst på sidan) dit
man kommer direkt då man öppnar vinklubbens sidor. Anmälan tidigast kl.
10.00 torsdagen den 24 november på vår hemsida. Anmälan senast
fredag 2 december. Ditt sällskap (avec) skall anmälas skilt.

VARMT VÄLKOMNA!
Vinklubbens styrgrupp


