Forårsmiddag i Moltkes
Palæ
Efter en lang og kold vinter er foråret ved at være her. Hvad er så bedre end at komme i den rette stemning,
drømme sig væk og mærke varmen og solen, ja drømme, at man oplever foråret i staten Washington og har
tid til at smage på de gode vine .
Vestkysten med stillehavet og de flotte vine fra Washington State - staten hvor gastronomien har inspiration
fra både Asien og Californien og hvor der dyrkes masser af spændende vine
Denne middag vil komme rundt i flere af de bedste områder af Washington
DAWS´s forårsmiddag afholdes i år igen i samarbejde med Keld Johnsen, som før var restauratør på The
Diplomat.

Middagen finder sted: fredag den 24. maj 2013, kl. 18:00
i Moltkes Palæ, Dronningens Tværgade 2, København K
Aftenens menu:
Treveri Winery Blanc de Blancs, Colombia Valley.
Super elegant mousserende som er valgt til sparkling wine til det Hvide Husʼ officielle middage.
Sashimi af tun og laks med tangsalat og madarin-soya dressing
NXNV Winery Riesling 2011, Colombia Valley
Bagt hvid fisk med sauce af Oregon æble brandy, dampet æble, krabbe og hasselnødder
Novelty Hill Winery Chardonnay 2010, Stillwater Creek
Vildsvine filet og spareribs glaseret med rosmarin, citron og ahornsirup
Kestrel Winery Cabernet Sauvignon 2010, Yakima Valley
Seven Hill Winery Merlot 2010, Walla Walla
Amerikansk dessert tallerken
Novelty Hill Winery Late Harvest Semillion 2011, Stillwater Creek Vineyard
Kaffe med Clear Creek Pinot Noir, Oregon

Prisen for deltagelse i denne middag er kun kr. 795 pr medlem og for gæster kr 845.
Sidste frist for tilmelding til middagen er fredag den 17. maj 2013. OBS: Ingen sikkerhedskontrol!

" ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"
Tilmelding
Hermed tilmeldes ____ person(er) til ”Forårsmiddag i Moltkes Palæ”, fredag den 24. maj 2013.
Beløbet, kr. 795 pr. medlem (gæster kr. 845) er:
vedlagt i check ___ (sæt X), eller
indsat på girokonto 753 2792 ___ (sæt X).
Medlemsnummer:

Navn:

Telefonnummer:

Gade:

Samlet beløb:

Postnr:

By:

Tilmeldingen sendes til DAWS, Marstalsgade 47, 3tv, 2100 København Ø senest fredag den 17. maj 2013.

