Champagne- och romprovning i Göteborg.

Torsdagen den 15 augusti kl. 18.30
Hotell Tidbloms, Olskroksgatan 23

Nu har vi nöjet att bjuda in till en provning och en grundlig genomgång av två mycket attraktiva drycker, champagne och rom.
Provningen kommer av ledas av Mats Claësson som är folk o folks dryckesexpert.
Laurent-Perrier är ett av de mest välrenommerade champagnehusen och vi får prova deras La Cuvée, samt jämföra
årgångschampagnen 2007 med den nyinkomna och hyllade årgången 2008. Laurent-Perrier ligger definitivt i topp vad det gäller
kvalitet i roséfärgad champagne, och vi får avnjuta deras Rosé Cuvée Brut.
Lagrad rom är en av de få spritdrycker som ökar sina marknadsdelar i det globala perspektivet, och även i Sverige är intresset
mycket stort för de gyllene dropparna. Vi går grundligt igenom rommens underbara värld och kommer prova en rom från
Filippinerna och tre sorters Eldorado som kommer från Guyana.
Antalet platser är begränsat.
Evenemanget kostar 550 kr per person och vi kommer att prova 4 champagner och 4 sorters rom. Det finns även några produkter
för egen provning. I priset ingår en utvald varmrätt med vin därtill. Provningsavgiften ska sättas in på Bankgiro 614-8928 (Obs!
nytt Bankgiro) senast tre dagar innan provningsdatum.
Nyhet! Nu kan du även betala via Swish till nr: 123 129 33 23

Anmäl dig här ->

Drycker vi kommer att prova:

Laurent-Perrier La Cuvée 750ml
Systembolagsnummer: 78773

419,00 kr
En frisk och trevlig Champagne med en mjuk, behaglig
mousse och toner av färsk citrus, vita blommor samt en lätt
brödighet.

Laurent-Perrier Brut Millésimé 2007
Systembolagsnummer: 77207

529,00 kr
Nyansrik och intensiv doft av färsk frukt, persika, grapefrukt,
mandel, mineral och rostat bröd. Smaken är bra balanserad
och mycket lång.

Laurent-Perrier Brut Millésimé 2008
Systembolagsnummer: 75308

589,00 kr
Nyanserad och elegant doft med inslag av rostat bröd,
ostronskal, persika, och citron. Smaken har en hög syra som
bär upp den goda fruktigheten.

Laurent-Perrier Cuvée Rosé Brut, 750ml
Systembolagsnummer: 74804

649,00 kr
Krispig och frisk doft med inslag av röda vinbär, jordgubbar,
hallon, äpple och citrus. Smaken är elegant och fruktig med
en trevlig och lång eftersmak.

Don Papa Rum
Systembolagsnummer: 88567

399,00 kr
Stor och nyansrik doft av vanilj, honung, apelsin,
moscovadosocker och kanderad frukt med tydliga exotiska
toner.

El Dorado Rum 8 Year Old
Systembolagsnummer: 532

349,00 kr
Rik och inbjudande arom av torkade tropiska frukter, vanilj,
farinsocker, choklad, flamberade bananer, bakade äpplen
och kola.

El Dorado Rum 15 Year Old
Systembolagsnummer: 549

529,00 kr
Stora och eleganta dofter av kryddig fatkaraktär,
muscovadosocker, torkad frukt, pomerans, arrak, kakao, vanilj
och kanderade apelsinskal. Smaken är mycket len och
behaglig.

El Dorado Rum Special Reserve 21 Year Old
Systembolagsnummer: 86741

929,00 kr
Härligt komplex arom med inslag av bland annat kanderade
apelsinskal, muscovadosocker, kaffe, vanilj, fat, mörk choklad
och brända mandlar. Smaken är mycket lång och full av
intressanta inslag.

