
Vin glädjer människans hjärta
och glädjen är modern till alla dygder

Johan Wolfgang von Goethe

VINKLUBBEN

har nöjet att inbjuda till tasting fredagen den 19 november, 2021 kl. 18 i
Handelsgillets utrymmen, Kaserngatan 23 . Ramon Sanchez presenterar
spanska viner från Priorat- och Monsantregionerna .

Vi fortsätter med tidigare praxis där var och en beställer (och betalar) sin
aperitif från Klubbrummets bar vid ankomsten.

TASTINGVINER:

El Senat de Monsant 2019 (D.O.Monsant, rött )
Dit Celler Cabirol 2020 (D.O.Monsant, rött)
Les Brugueres Blanc 2018 (D.O. Ca Priorat, vitt)
Arid 2018 (D.O. Ca Priorat, rött)
Coma Vella 2014 (D.O. Ca Priorat, rött)
Torres Salmos 2017 (D.O. Ca Priorat rött)

Efter provningen äter vi en gemensam middag. Huvudrätt Övermogen
iberisk grisnacke, chorizostuvning med tomat, pimientos padron och
patatas bravas, aioli. Efterrätt Flan con dulce di leche e frutas
(karamellkräm med frukt). Till huvudrätten dricker vi Condado de Oriza
Roble (rött), till efterrätten Torres Floralis Moscatel Oro. Kostnaden för
maten, 34 euro per person, betalas till restaurangen på plats, liksom även
kostnaden för matvin.

Avgiften för tastingen är 25 euro per person. Tastingvinerna ingår. 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 ”Vintasting”
+ datum för provning. Om ni blir tvungna att avboka returneras avgiften för
avbokningar som kommit senast kl. 15 en dag före tastingen! Avbokningen
skickas till e-postadressen vinklubben@hg.vinklubb.fi Anmälningarna görs
på sidan vinprovning (överst på sidan) dit man kommer direkt då man öppnar
vinklubbens sidor. Anmälan tidigast kl. 10.00 tisdagen den 2 november på
vår hemsida. Anmälan önskvärd senast fredag 5.11 kl. 10.00. Ditt
sällskap (avec) skall anmälas skilt.

SÄKERHET:
Vinklubben följer Handelsgillets säkerhetsregler beträffande corona-
pandemin. För att delta i tastingen bör man ha fått sin andra vaccininjektion
senast en vecka före tillställningen.

VARMT VÄLKOMNA!
Vinklubbens styrgrupp


