Stora sommarprovningen 2019.

Torsdagen den 13 juni kl. 18.15

Näringslivets Hus, Storgatan 19 i Stockholm

Möt sommaren tillsammans med oss! Vi börjar med en apéritif, och sedan kan du i egen takt botanisera bland fler än 80
sommarrelaterade viner och andra ädla drycker. Vi hoppas att du ska hitta dina favoriter bland roséviner, röda och vita grillviner,
mousserande samt viner till sommarens bär.
Det kommer även att finnas ett temabord med utvalda kryddade brännvin och naturligtvis favoriten från tidigare år; Mats pärlor
i beställningssortimentet.
Efter provningen kommer det att serveras rimmad lax med dillstuvad potatis med vin därtill.
Antalet platser är begränsat. Provningsavgiften om 500 kr per person ska senast tre dagar innan provningen sättas in på
Bankgiro 614-8928 (Obs! nytt Bankgiro).
Nyhet! Nu kan även betala via Swish till nr: 123 129 33 23

Anmäl dig här ->

Exempel på produkter som kommer att kunna provas:

Pierre Olivier Cuvée Rosé Prestige Brut
Systembolagsnummer: 76086

99,00 kr

Ett fruktigt och somrigt mousserande med inslag av
persika, röda bär, nektarin och örter. Utmärkt att skåla
gästerna välkomna med.

Pasqua 11 Minutes Rosé
Systembolagsnummer: 73891

129,00 kr

En nyansrik och fyllig rosé med toner av nektarin,
grapefrukt och en något parfymerad blommighet.
Utmärkt att avnjuta väl kyld tillsammans med sommarens
lätta sallader.

Château Vignelaure Rosé 2018
Systembolagsnummer: 73545

159,00 kr

Ett trevligt vin från Provence med intensiva toner
av solmogna jordgubbar och en stänk av färska örter.
Rekommenderas till medelhavets läckerheter.

Nittnaus Beerenauslese Exquisit
Systembolagsnummer: 2959

94,00 kr

Sött men välbalanserat dessertvin med stora dofter
av solmogen persika, tropiska frukter och honung.
Perfekt till sommarens jordgubbar eller till de utvalda
ostarna.

Koskenkorva Ginger Shot
Systembolagsnummer: 82501

149,00 kr

En frisk shot med en något söt smak av ingefära och
citrus. En härlig hetta från ingefäran i eftersmaken.

Gustave Lorentz Evidence Pinot Noir
Biologique
Systembolagsnummer: 71970

169,00 kr

Ett elegant vin med angenäma toner av hallon, körsbär
och integrerade fattoner. Vinet har en välbalanserad
syra och en bra balans mellan frukt och kryddighet.

