
Forårsmiddag på
The Diplomat

De bedste  i 2010 - kåret af diverse vinmagasiner og eksperter.

Vi skal denne aften smage nogle af de vine, som Keld importerer og som er imellem de bedste vine anmeldt i
2010.

Det vil sige: Menu og vine med fokus på noget af det bedste fra 2010.

Middagen finder sted: fredag den 6. maj 2011 eller fredag den 13. maj 2011, kl. 18:00
i Restaurant The Diplomat, American Embassy, Dag Hammerskjölds Allé 24, København Ø

Aftenens menu:
Domaine Chandon rose sparkling, Napa Valley
serveret med rodfrugt- og æble-chowder med tang toast og amerikansk kaviar.

Ovnbagt Long Island havtaske med  passionsfrugt mousseline og sprød Alaska krabbe filo.
Chasseur Chardonnay, Russian River, Chasseur Wines. 93 point hos Parker

Svinekæbe  braiseret i pinot noir med jordskok pure, Napa olie med bacon støv og hindbærbagt
rødbede
Baxter ʻToulouse Vineyardʼ 2007 Pinot Noir, Anderson Valley. Der er kun produceret 225,kasser. Lille kult-
producent fra Californien. Lavet af Phillipe  Baxter som har arbejdet mange år i Pommard i Bourgogne.
Excellent. 93 point hos Wine Entusiast

Nebraska oksemørbard  og ovnbagt oksebryst med rosmarin og hvidløg, perlebyg / ærtepure  ”otto,”
pure af selleri og kvæder, majs, tranebær, græskar og nødder.
Ciel du Cheval 2006, Andrew Will Winery. 93 point hos Parker. Top kvalitet fra Washington state.
Hall Napa Valley Cabernet Sauvignon 2007 Estate, Hall Winery. Top fremadstræbende luksus-vinhus og kåret
som årets innovator.

Dessert tallerken med bourbon-blåbæris, soltørrede walla walla blåbær, chokolade-sveskerulade,
mango-cheesecake ,creme af french toast.
Quady Winery Starboard Batch California Port 88, Central Valley

Kaffe med Germain Robins top brandy, Mandocino Apple Brandy, på egefade

Prisen for deltagelse i aftenens arrangement er kun kr. 850 per person. Som noget nyt kan der nu medtages gæster.
Prisen for gæster kr 900. Hvis arrangementet bliver overtegnet, er der fortrinsret for medlemmer.
Husk at møde i god  tid og husk også, at alle skal medbringe personlig legitimation med foto af hensyn til
adgangskontrollen.
Sidste frist for tilmelding til smagningen er onsdag den 27. april 2011.

HUSK billedlegitimation for ALLE deltagere.



Tilmelding
Hermed tilmeldes  ____  person(er) til ”Forårsmiddag på The Diplomat”,

Enten fredag den 6. maj 2011 _____ eller fredag den 13. maj 2011 ______, gerne sammen med nr.: ______
(Angiv prioritet ved at skrive 1 ved den foretrukne dato og 2 ved den alternative, hvis I også kan denne dato.)

Beløbet, kr. 850 pr. medlem (gæster kr. 900), er:
vedlagt i check ___ (sæt X), eller
indsat på girokonto 753 2792 ___ (sæt X).

Medlemsnummer:

Telefonnummer:

Samlet beløb:

Navn:

Gade:

Postnr: By:

Tilmeldingen sendes til DAWS, Birkekrogen 18, 3540 Lynge senest onsdag den 27. april 2011.

Navne på deltagere:

På grund af adgangskontrollen, skal vi have navnene på alle deltagere på forhånd. Navnet skal være det
samme, som fremgår af den medbragte billedlegitimation - dvs. at mellemnavne, med mere, der fremgår af
legitimationen, også skal med nedenfor.

Medlem 1:
Fulde navn:

Medlem 2:

Gæst 1:

Fulde navn:

Fulde navn:

Gæst 2:
Fulde navn:

Gæst 3:
Fulde navn:


