Prova viner från Valpolicella med Cecilia Pasqua.

Måndag 25 november kl. 18.15, Storgatan 19 i Stockholm

Välkommen till en provning med Cecilia Pasqua som tillhör ägarfamiljen till en av de mest kända vinproducenterna i Valpolicella.
Vi kommer att fokusera på viner från egendomen Cecilia Beretta där hon ansvarar för den internationella marknadsföringen, men
kommer även att botanisera bland några exklusiva viner från Pasqua varav 3 amaroneviner.
Intervju med Cecilia Pasqua >
Under provningen, som är på engelska, kommer vi att prova 7 viner. Det kommer finnas ytterligare några viner att prova på egen
hand.
Evenemanget kostar 500 kr per person och då ingår varmrätten älg-wallenbergare med svartvinbärssås och mandelpotatispuré
med vin därtill.
OBS! Avbokningsförsäkringen som Nortic erbjuder gäller endast vid olycksfall, sjukdom eller liknande oförutsedd
händelse. Köpt biljett kan inte återlösas.

KÖP BILJETT HÄR >

Cecilia Beretta Prosecco di Treviso
Systembolagsnummer: 77945

119,00 kr
Har trevligt fruktig doft med inslag av päron, gula frukter och
en nyans av mandelmassa. Smaken är bra med lätt
fruktsötma, en ganska mjuk mousse och smaker av tropisk
frukt, päron, mandelmassa och en fläkt av grapefrukt.

Cecilia Beretta Brognoligo Soave Classico
Systembolagsnummer: 77769

109,00 kr
Har en medelstor doft med fina inslag av kamomill, tropiska
frukter och en klädsam fläkt av fat. Smaken är torr och fruktig
med inslag av kamomill, tropisk frukt och mandel.

Cecilia Beretta Ripasso Valpolicella Superiore
Systembolagsnummer: 72737

149,00 kr
Nyanserad och kryddig doft med inslag av fat, körsbär,
björnbär, örter och vanilj. Smaken är fint balanserad med
inslag av fat, körsbär, blåbär, örter och lakrits.

Pasqua Amarone della Valpolicella
Systembolagsnummer: 2358

229,00 kr
Smaken är rik, lång och behaglig med inslag av torkade
mörka frukter, fat, viol och torkade kryddor.

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

319,00 kr
Fin balans med bra smaklängd och inslag av mörka körsbär,
kanel och fat.

Mai Dire Mai Valpolicella Superiore
Systembolagsnummer: 72615

399,00 kr
Smaken är intensiv med inslag av mörka frukter, ceder, fat
och kaffe. Eftersmaken har bra längd och vinet är
välbalanserat.

Mai Dire Mai Amarone della Valpolicella
Systembolagsnummer: 76155

950,00 kr
Ikonvinet i Pasquas vinportfölj. Smaken är fyllig, intensiv och
balanserad med inslag av mörka frukter, mörk choklad, kaffe
och en trevlig kryddighet från faten (främst kryddnejlika).

