Sicilien runt - prova viner från Italiens pärla.

Tisdagen den 4 februari kl 18.30
Hotell Tidbloms, Olskroksgatan 23 i Göteborg

Planeta är en av Siciliens mest meriterade vinproducenter och bjuder samtidigt på en resa genom Sicilien, från väster till öster.
Man har nämligen 6 vinerier på fem olika platser och egendomarna har stor variation både i jordmån, topografi och det lokala
klimatet. Nu bjuder vi in till en provning som väl speglar Sicilien som ett mycket intressant vinområde. Provningen kommer att
ledas av folk o folks dryckesexpert Mats Claësson.
Antalet platser är begränsat. Vi kommer att prova 8 viner under provningen och det kommer att finnas ytterligare några produkter
för egen provning. Evenemanget kostar 500 kr per person, och då ingår en utvald varmrätt med vin därtill.

ANMÄL DIG OCH KÖP BILJETT HÄR >>

Planeta La Segreta Bianco
kr
Huvuddruvan (50%) är Grecanico (50%) och vinets namn är
hämtat från skogen som omger vingården i Ulmo där en del
av druvorna till detta vin har odlats. Smaken är torr och fruktig
med inslag av citrus, tropiska frukter och persika.

Planeta Etna Bianco DOC
Systembolagsnummer: 79640

199,00 kr
Druvorna, Carricante, har växt 700 meter över havet på en
sluttning till vulkanen Etna där jordmånen är mycket rik på
mineraler. Smaken är frisk och fruktig med inslag av mineral,
vita frukter, gröna äpplen och grapefrukt samt en lätt ton av
rostade fat.

Planeta Eruzione 1614 Bianco 2017
Systembolagsnummer: 70782

279,00 kr
Utnämnd av Robert Parker´s Wine Advocate till en av "Top
ten discoveries of the year 2019"
Smaken är frisk och fruktig med inslag av mineral, vita frukter,
gröna äpplen och grapefrukt.

Planeta Chardonnay
Systembolagsnummer: 72882

329,00 kr
Druvorna till Planeta Chardonnay kommer från familjens
äldsta vingård, Ulmo vid Sambuca, där vinet såg dagens ljus
för första gången 1994 och slog världen med häpnad och har
blivit ett landmärke för italienska chardonnay-viner. Citrus,
tropiska frukter och vit persika med mycket bra syra och fin
fyllig ren chardonnaysmak.

Planeta Plumbago Nero d'Avola
Systembolagsnummer: 71800

149,00 kr
Plumbago är en vackert purpur-färgad växt (som på svenska
kallas blyört) och växer vilt i stora mängder nere vid sjön
Arancio i sydvästra hörnet av Sicilien där Ulmo, vingården,
ligger. Vinet är runt och generöst med Nero d'avolas mogna,
lätt solbrända frukt, bra syrabalans och ganska snälla
tanniner för att vara italienare.

Planeta Etna Rosso DOC
Systembolagsnummer: 79266

199,00 kr
Ett elegant, nyanserat och uttrycksfullt rött vin med toner av
moreller, smultron, vanilj, blommor och kryddiga toner från fat,
mineraler och svartpeppar.

Planeta Eruzione 1614 Rosso 2017
Systembolagsnummer: 72045

279,00 kr
Balanserat och härligt elegant vin gjort på druvorna Nerello
Mascalese (91%) och (Nerello Cappuccio). Smaken är
medelfyllig med inslag av röda frukter, rosor, kryddor och
vulkanisk mineralitet. Det har en ganska hög syra och mjuka
behagliga tanniner.

Planeta Santa Cecilia Nero d'Avola
Systembolagsnummer: 72852

329,00 kr
Vinet har fått TRE BICCHIERI 2020 i vinbibeln Gambero
Rosso. Vinet har hög intensitet, bra balans och en härlig
eftersmak med inslag av mörka frukter, ceder och kryddor.

