Exklusiv vertikalprovning av 8 viner.

Onsdagen den 20 november Kl. 18.30
Hotell Tidbloms, Olskroksgatan 23 i Göteborg

Nu genomför vi en provning med 4 vertikaler. Det vill säga att vi jämför 4 viner i två olika årgångar. Det är ett mycket intressant sätt
att prova vin eftersom man både upplever årgångsskillnader och hur vinet utvecklar sig med lagring.
Vi kommer att prova åtta viner och provningen kommer att ledas av folk o folks egen dryckesexpert Mats Claësson. Det kommer
även att finnas ytterligare några produkter för egen provning.
För er som har långt att åka erbjuder Tidbloms Hotel ett fördelaktigt pris för övernattning. Du får 20 % rabatt mot dagspriset om du
ringer in och bokar via telefon på 031-707 5000 och anger koden ”ALTIA”
Evenemanget kostar 500 kr per person och då ingår en varmrätt med vin därtill.
Nyhet! Nu betalar du provningen (via kort eller faktura) i samband med att du anmäler dig.
OBS! Avbokningsförsäkringen som bokningssajten Nortic erbjuder gäller endast vid olycksfall, sjukdom eller liknande
oförutsedd händelse. Köpt biljett kan inte återlösas.

Anmäl dig här >>

Vinerna som vi kommer att prova:

Planeta Eruzione 1614 Bianco 2017
Systembolagsnummer: 70782

279,00 kr
Ett vin vars druvor växt på en sluttning till vulkanen Etna där
jorden är mycket rik på mineraler. Druvan Carricante är en
lokal siciliansk kvalitetsdruva och vinet har fått sitt namn efter
ett vulkanutbrott som skedde 1614.
Av detta vin kommer vi inte att prova aktuell årgång, utan år
2015 och 2017.

Faustino I Gran Reserva 2008
Systembolagsnummer: 2678

189,00 kr
Faustino I Gran Reserva görs bara av bra årgångar. Det
intressanta är att vinet lagrats 13 år hos producenten innan
det når Systembolaget. Då är det moget att drickas, men vill
man kan man lagra vinet själv under många år ytterligare,
vilket får vinet att utvecklas ännu mer.
Vi provar befintlig årgång 2008 och år 2005.

Dog Point Section 94 2014
Systembolagsnummer: 77798

289,00 kr
Dog Point tillhör en av de bästa producenterna på Nya
Zeeland. De höga kvalitetsambitionerna märks ända ner till
minsta detaljnivå, och man har därför valt att endast
producera 4 olika viner från de 3 druvsorter. I detta vin är
Sauvignon Blanc stjärnan.
Vi provar årgång 2014 och 2016.

Cecilia Beretta Terre di Cariano Amarone della
Valpolicella Classico Riserva 2012
Systembolagsnummer: 3122

319,00 kr
Under namnet Cecilia Beretta säljs viner av högsta kvalitet
från olika delar av Venetien. Druvorna till denna Amarone
handplockas i slutet av september för att sedan torkas i
välventilerade lokaler fram till februari.
Här jämför vi årgång 2012 med 2010.

