Ålder är bara en siffra. Den är helt
irrelevant om du inte är en flaska vin.
Joan Collins

VINKLUBBEN
har efter ett av coronan påtvingat uppehåll nöjet att inbjuda till tasting
kl. 18 fredagen den 25 februari 2022 i Handelsgillets utrymmen,
Kaserngatan 23. Tastingen har temat ”Vad finns det i glaset”. Vi kommer
att provsmaka viner gjorda på sex av de vanligaste druvorna och ni
skall gissa vilket vin finns i respektive glas. Vi ger förhandsinformation
om vilka smaker och dofter ni skall söka efter. Trolle Lindgren
presenterar vinerna, som också skall poängsättas som vanligt.
Tastingvinerna nedan är inte i den ordning de kommer att vara vid
tastingen.
Om ni vill ha en aperitiv beställer och betalar ni den i Klubbrummets bar vid
ankomsten.
TASTINGVINER:
Vita
Joseph Drouhin Rully 2018, Chardonnay
Fernand Engel Riesling Grand Cru, Praelatenberg 2019
Craggy Range Te Muna Road Vinyard Sauvignon Blanc 2020
Röda
Torres Cordillera Cabernet Sauvignon 2019
Hahn Pinot Noir 2019
Jim Barry The Lodge Hill Shiraz 2017
Efter provningen äter vi en gemensam middag. Huvudrätt Hjortterrin,
efterrätt Chokladbrownie. Till huvudrätten dricker vi alternativt Kenderman
Riesling von Kalkstein (vitt) eller El Senat de Monsant (rött) efter eget
val. Efterrättsvin Grahams Late Bottled Vintage Port 2017. 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 tisdagen den 15 februari på vår hemsida. Anmälan
senast fredag 18.2 kl. 10.00, detta för att vi skall kunna beställa rätt antal
flaskor för tastingen. Ditt sällskap (avec) skall anmälas skilt.
SÄKERHET:
Vinklubben följer Handelsgillets säkerhetsregler beträffande coronapandemin.
VARMT VÄLKOMNA!
Vinklubbens styrgrupp

