
Ge mig en bägare vin
och i den skall jag dränka
all världens hat

Shakespeare i Julius Caesar

VINKLUBBEN

har nöjet att inbjuda till tasting kl. 18 fredagen den 25 mars 2022 i
Handelsgillets utrymmen, Kaserngatan 23. Kristian Stenius presenterar
bordeauxblandningar från världen runt.

Om ni vill ha en aperitiv beställer och betalar ni den i Klubbrummets bar vid
ankomsten.

TASTINGVINER:

Vit
· Chateau la Garde Blanc 2018 , Bordeaux

Röda
· Chateu Carsin Cuvée Noir 2017, Cadillac, Cotes de Bordeaux
· Louis M. Martini Cabernet Sauvignon 2018, Sonoma County,

Kalifornien
· Unánime Gran Vino Tinto 2018, Mascota Vineyard, Argentina
· Kleine Zalze Vineyard Selection Cabernet 2018, Stellenbosch,

Sydafrika
· Patritti Merlot 2017, McLaren Vale, Södra Australien

Efter provningen äter vi en gemensam middag. Huvudrätt Övermogen
(långkokt) oxnacke med rotfrukt och pressad potatis, efterrätt
Chokladmarkis med citrussallad. Till huvudrätten dricker vi Septima
Malbec från Argentina och till efterrätten Calvet Reservé du Ciron
Sauterne. 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 torsdagen den 10 mars på vår hemsida. Anmälan
senast tisdag 15 mars, detta för att vi skall kunna beställa rätt antal
flaskor för tastingen. Ditt sällskap (avec) skall anmälas skilt.

SÄKERHET:
Vinklubben följer Handelsgillets säkerhetsregler beträffande corona-
pandemin.

VARMT VÄLKOMNA!
Vinklubbens styrgrupp


