Rena Rama Riesling - Provning i Karlstad.

Onsdagen den 13 mars kl. 18.30
JoJ Catering, Orrholmsgatan 4 i Karlstad

Riesling tillhör definitivt de ädla druvsorterna, och många anser att det är den förnämaste av alla gröna druvsorter. Nu bjuder vi in
till en provning där vi synar Riesling i sömmarna under ledning av vår dryckesexpert Mats Claësson. Vi kommer att prova åtta
viner med olika stil, karaktär och ursprung. Det finns även några produkter som kan provas på egen hand efter den ordinarie
provningen.
Evenemanget kostar 500 kr per person, och förutom provningen ingår citronbakad torskrygg med potatispuré, smörfrästa
grönsaker och vitvinssås med vin därtill. Provningsavgiften ska sättas in på Bankgiro 614-8928 senast tre dagar innan
provningsdatum.

Anmäl dig här ->
Vinerna vi kommer att prova:

Gustave Lorentz Riesling Réserve, 1500ml
Systembolagsnummer: 22257

209,00 kr

Ungdomlig doft av honung, kryddor, gröna äpplen och
lime. Torr och frisk smak med inslag av honung, kryddor,
gröna äpplen och citrus.

Gustave Lorentz Evidence Riesling Vin
Biologique
Systembolagsnummer: 75875

129,00 kr

Friska toner av citrus, honungsmelon och en touch av
cykelaffär. Smaken är mycket frisk, torr och elegant med
citrus och våt sten.

Schmitges Grauschiefer Riesling
Systembolagsnummer: 73892

124,00 kr

Medelstor doft med bra nyansrikedom där man hittar
inslag av stenfrukter, citrus, och mineral. Vinet har en
hög syra och är torrt .Det har en bra balans och
fruktighet, med fin nyansrikedom som för tankarna till
gula stenfrukter, melon, citrus och stendamm.

Nederburg Winemasters Riesling 2017
Systembolagsnummer: 74621

99,00 kr

Blommig och fruktig arom med inslag av ananas, citrus
och viss kryddighet. Smaken är frisk och fräsch med
toner av ananas och lime.

Kung Fu Girl Riesling
Systembolagsnummer: 2690

139,00 kr

Trevliga inslag av tropisk frukt, päron, honung, persika,
litchi och en touch av citrusblom. Smaken är frisk och
nästan torr med bra balans och inslag av persika, litchi
samt en touch av citruszest.

Schmitges Vom roten Schiefer Riesling
Kabinett
Systembolagsnummer: 73726

139,00 kr

Komplex doft med massor av mogen frukt som persika
och äpple samt solmogen citrus. Smaken har en fin
nyansrikedom med en bukett av mogna stenfrukter, lätt
blommighet och citrus samt en fin fruktsötma som
balanseras på bästa sätt med en läcker hög syra.

Gustave Lorentz Riesling Grand Cru
Altenberg Vieilles Vignes
Systembolagsnummer: 74064

299,00 kr

Rik och komplex doft av citrusfrukter, stenfrukt, mineral
och petroleum. Mycket välbalanserad och torr smak med
generös fruktighet och påtaglig mineralitet.

