
I min ungdoms fröjd och gamman
som i mannaåren än
detta vinet band mig samman
med så mången trogen vän

R. Palmé i Rhenvinets lov

VINKLUBBEN

har nöjet att inbjuda till tasting kl. 18 onsdagen den 27 oktober, 2021 i
Handelsgillets utrymmen, Kaserngatan 23 (obs. ändrad veckodag p.g.a.
historieklubbens årsfest fredagen 29). Trolle Lindgren presenterar viner
från Tyskland.

Vi återgår till tidigare praxis där var och en beställer och betalar sin aperitif
från Klubbrummets bar vid ankomsten. Detta är mera praktiskt då
ankomsttiden för vinklubbens medlemmar brukar variera kraftigt.

TASTINGVINER:

Domäne  Bergstrasse Weissburgunder
Kühling-Gillot Grauburgunder 2019
Juliusspital Würzbürger Abtsleite Silvaner trocken 2016
Kaufmann Hattenheim Riesling trocken 2018
Domdechant Werner Hochheimer Kirchenstück Riesling trocken Erste
Lage 2017
Philipp Kuhn Pinot Noir Laumersheimer Réserve 2017

Efter provningen äter vi en gemensam middag. Huvudrätt Wienerschnitzel
med potatissallad viennois och tysk kålsallad, efterrätt Apfelstrudel med
gräddskum. Till huvudrätten dricker vi alternativt Kenderman Riesling von
Kalkstein (vitt) eller  Zenato Valpolicella (rött) efter eget val. 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! Anmälningarna görs på sidan vinprovning (överst på
sidan) dit man kommer direkt då man öppnar vinklubbens sidor. Anmälan
tidigast kl. 10.00 onsdagen den 13 oktober på vår hemsida. Anmälan
senast fredag 15.10 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 corona-
pandemin. För att delta i tastingen bör man ha fått sin andra vaccininjektion
senast en vecka före tillställningen.

VARMT VÄLKOMNA!
Vinklubbens styrgrupp


