Man dricker inte bara vin, man doftar
på det, smakar på det, smuttar på det
och pratar om det
Edward VII

VINKLUBBEN
har nöjet att inbjuda till tasting kl. 18 onsdagen den 20 april 2022 i
Handelsgillets utrymmen, Kaserngatan 23. Vi skickar ut inbjudan redan
nu då vi på grund av påsken måste vara ute i god tid med vinbeställningarna. Christer Svedberg presenterar viner från Kalifornien
och Puglia gjorda på de genetiskt identiska druvorna Zinfandel
respektive Primitivo.
TASTINGVINER:
Rosé
· Barefoot White Zinfandel Rosé, Kalifornien
Röda
· Three Finger Jack Old Vine Zinfandel 2019, Lodi Kalifornien
· Kendall Jackson Vintners Reserve Zinfandel 2018, Mendocino
County Kalifornien
· 1000 Stories Zinfandel 2018, Kalifornien
· Maxale Apassimento Primitivo 2020, Puglia Italien
· Surani Heracles Primitivo 2014, Puglia Italien
Efter provningen äter vi en gemensam middag. Huvudrätt Nötbringa
pastrami, BBQ sås och Coleslaw (L,G), efterrätt New York Cheesecake
och bärmelba (L,G). Till huvudrätten dricker vi Tommasi Crearo och till
efterätten Angelo Negro Birbet Brachettoa från Piemonte. Kostnaden för
maten, 34 euro, 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! Anmälningarna görs på sidan vinprovning (överst på
sidan) dit man kommer direkt då man öppnar vinklubbens sidor. Anmälan
tidigast kl. 10.00 måndagen den 4 april på vår hemsida. Anmälan senast
torsdag 7.4, detta för att vi skall kunna beställa rätt antal flaskor för
tastingen. Ditt sällskap (avec) skall anmälas skilt.
VARMT VÄLKOMNA!
Vinklubbens styrgrupp

