Provning med viner från Rioja och Ribera del Duero.

Onsdag 6 november kl. 18.15, Storgatan 19 i Stockholm

och

Torsdag 7 november kl. 18.30, Stadshusrestaurangen, Fiskartorget 2 i Västerås

Nu har vi nöjet att bjuda in till provning med Pablo Echavarri Abascal från Faustino-gruppen som bland annat äger egendomar i
Rioja och Ribera del Duero i Spanien. Faustino är Spaniens mest kända Rioja- tillverkare och en riktig ikon i vinvärlden.
Märkesvinet Faustino I lanserades 1968 och blev genast ett av Riojas mest säljande vinvarumärken. Bodegas Portia är det
sjunde vineriet inom Grupo Faustino. Man satsade redan 1990 på Ribera del Duero och köpte 160 hektar i området. Vingårdarna
omplanterades och det var först 16 år senare, som man ansåg kvaliteten vara bra nog för att släppa sina viner. Vineriet, som blev
klart 2008, är designat av Sir Norman Foster och något extraordinärt.
Under provningen som är på engelska kommer vi att prova 7 utvalda viner. Dessutom finns ytterligare några viner att prova på
egen hand.
Evenemanget kostar 500 kr per person och då ingår en varmrätt (kött) med vin därtill.
Välkommen!
NYHET! Nu betalar du genom Klarna i samband med att du anmäler dig. Du kan välja mellan att betala med kort eller faktura.
Efter betalningen får du en biljett via e-post som du visar upp vid entrén till provningen.

ANMÄL DIG HÄR till Stockholm >
ANMÄL DIG HÄR till Västerås >

Faustino Cava Brut Reserva
Systembolagsnummer: 85284

89,00 kr
Torr, ungdomlig smak med frisk syra. Fruktiga inslag av äpple
och grapefrukt samt bröd. Fina bubblor och friskt
avslut. Utmärkt som apéritif eller till fräscha, friska sallader
och lättare fisk- och skaldjursrätter.

Faustino VII, 750ml
Systembolagsnummer: 22662

87,00 kr
Druvorna kommer från egna gårdar i hjärtat av Rioja
Alavesa. Ung smak med frisk och pigg syra. Bäriga inslag och
påtaglig men välbalanserad fatkaraktär.

Faustino Crianza
Systembolagsnummer: 88228

114,00 kr
Har en generös, bärig doft av blåbär, körsbär, smörkola, läder
och vanilj. Frisk och pigg syra. Lena tanniner, bäriga inslag
och tydlig fatkaraktär i ett mjukt avslut.

Faustino I Gran Reserva 2008
Systembolagsnummer: 2678

189,00 kr
Vinet Faustino I lanserades 1968. Mycket god att dricka nu
men kan även sparas ett flertal år om man så önskar. Rund
och elegant smak med stram syra och mjuka tanniner. Lätt
animaliska inslag tillsammans med bär och mörk frukt. Lång
och komplex eftersmak.

Portia Roble
Systembolagsnummer: 71256

119,00 kr
Har en intensiv och nyanserad doft av mogna mörka bär,
blåbär med inslag av viol, kaffe, och choklad. Smaken är fyllig
och välbalanserad med mjuka tanniner och har en bra
smaklängd med inslag av, mörka frukter, choklad, kaffe,
kryddor och fat.

Portia Crianza
Systembolagsnummer: 82525

169,00 kr
Druvorna kommer från vingårdar i Roa, Gumiel de Mercado,
Sotillo de la Ribera och Villanueva. Vingårdarna är belägna
på cirka 800 meter över havet. Kraftfull smak packad med
frukt och kraftiga men sammetslena tanniner. Tydlig men
välintegrerad fatkaraktär och en lång eftersmak med inslag av
mörka bär och mocca.

Portia Prima
Systembolagsnummer: 75249

229,00 kr
Bodegas Portia är det sjunde vineriet inom Grupo Faustino.
Man satsade redan 1990 på Ribera del Duero och köpte 160
ha vingård i området. Vingårdarna omplanterades och det är
först nu, 16 år senare, som man ansett kvaliteten vara bra nog
för att släppa sina viner.

