
Vinet fröjdar människans själ
Psaltaren 104:15

VINKLUBBEN

har nöjet att inbjuda till tasting kl. 18 fredagen den 24 februari 2023 i
Handelsgillets utrymmen, Kaserngatan 23. Kristian Stenius presenterar
Cabernet Franc viner från hela världen. Cabernet Franc druvan
omnämns första gången i början på 1600-talet i distriktet Libournais i
norra Bordeaux men är troligen mycket äldre. I medlet på 1600-talet lät
kardinal Richeliu flytta vinstockar till distrikten Anjou och Touraine i
Loire-dalen och där är cabernet franc fortfarande den helt dominerande
röda druvan.

TASTINGVINER:

Rosé
· Morin Cremant de Loire Rosé Brut (skumvin) Chinon, Frankrike
· Chateu Ksara Sunset Rosé 2019, Bekaadalen Libanon

Röda
· La Noblaie les Temps de Cerises 2020, Chinon Frankrike
· Etoile de Lauduc Cabernet Franc 2018, Bordeaux Frankrike
· Luigi Bosca Cabernet Franc 2015, Mendoza Argentina
· Laavu Cabernet Franc 2021, Hawkes Bay Nya Zeeland

Efter provningen äter vi en gemensam middag. Huvudrätt Brässerad
nötentrecote, potatisterrin och rosmarinsås (L,G), efterrätt Blodapelsin-
och färskost mousse med mandarinsorbet (L,G). Till huvudrätten dricker vi
Licante Cabernet Franc, 2017 från Chile och till efterätten Angelo Negro
Brachetto d’Aegui 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 onsdagen den 8 februari på vår hemsida. Anmälan
senast tisdag 14.2, detta för att vi skall kunna beställa rätt antal flaskor
för tastingen. Ditt sällskap (avec) skall anmälas skilt.

VARMT VÄLKOMNA!
Vinklubbens styrgrupp


