DAWS 35 års jubilæum
Indbydelse til festmiddag, lørdag den 8. oktober 2022 kl. 18.30
Restaurant Romarin, Ryesgade 90, 2100 København Ø
Anledningen er 35-året for, at en gruppe entusiastiske vin-nydere mødtes, og stiftede Danish American
Wine Society i 1987. DAWS blev stiftet for at dele og udbrede deres glæde ved amerikanske vine. Siden da
har vi i godt selskab oplevet mange spændende, velsmagende og overraskende vinsmagninger og
vinmiddage i DAWS, og vi er glade for den gode tilslutning til foreningens arrangementer.
I år har vi igen lejlighed til at fejre DAWS; denne gang er det ved en jubilæumsmiddag i Restaurant Romarin
på Østerbro. Restaurant Romarin har et fransk inspireret køkken, og har sammensat en spændende 5retters festmenu til lejligheden. Hertil har vi udvalgt en række eksklusive amerikanske vine, der går op i en
højere enhed med de enkelte retter, og samtidig bringer os lidt rundt i de vinproducerende stater. I bedste
DAWS-tradition vil der blive serveret to rødvine til hovedretten. Til desserten har vi valgt en portvin fra året
for DAWS’ stiftelse, og efter maden forfrisker vi ganerne med en G & T.
Vi glæder os til at se mange af DAWS’ medlemmer og gæster til en festlig jubilæumsmiddag.
Aftenens konferencier er en god ven af foreningen: Karsten Riis Laursen, vinskribent m.m
Se aftenens menu på næste side
Opdækningen er ved 6-personers borde. Hvis der er nogle bestemte medlemmer, du ønsker at sidde
sammen med ved bordet, bedes du angive dette ved tilmeldingen.
Restaurant Romarin finder du på Ryesgade 90, 2100 København Ø. Restauranten ligger 8 minutters gang
fra Metrostation Trianglen. Alternativt bus nr. 1A til stoppestedet Irmingersgade på Blegdamsvej.

Arrangementet finder sted: lørdag den 8. oktober 2022, kl. 18:30
i Restaurant Romarin, Ryesgade 90, København Ø
Prisen for deltagelse i aftenens middag er kun kr. 995 for medlemmer og kr. 1095 for ikke-medlemmer.
Sidste frist for web-tilmelding er søndag den 2. oktober 2022, med post fredag den 30. september 2022.

" --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"
Tilmelding (kan også ske på http://daws.dk)
Hermed tilmeldes ____ person(er) til ”DAWS 35 års jubilæum” middagen, lørdag den 8. oktober 2022 i
Restaurant Romarin.
Beløbet, kr. 995 pr. medlem (ikke-medlemmer kr. 1095) er (sæt X):
☐Indbetalt til DAWS’ konto i Danske Bank med registreringsnummer 1551, kontonummer 4820512588 eller
☐Betales kontant ved middagen eller
☐Betalt via Mobilepay til foreningens nummer 89538. Husk at angive medlemsnr. og arrangement nr. 88
Medlemsnummer:

Navn:

Telefonnummer:

Gade:

Samlet beløb:

Postnr:

By:

Vil gerne sidde sammen med:
Allergier:

Post-tilmeldingen sendes til DAWS, Marstalsgade 47, 3tv, 2100 København Ø så den er modtaget senest fredag den 30. september 2022.
Web-tilmelding på www.daws.dk senest søndag den 2. oktober 2022.

DAWS 35 års jubilæum

Menu
Apéritif
Domaine Ste. Michelle Brut, Columbia Valley, Washington
Hummerbisque med ristet hummerhale og søtungefilet
Mount Eden Estate Chardonnay 2017, Santa Cruz Mountains, California
Foie gras-terrine og røget andebryst med portvinsmarinerede figner
Stone Hill Winery Moscato, Missouri
Dådyrfilet med svampe, trøffelcrème og pommes Anna
Domaine Drouhin Laurène Pinot Noir 2018, Dundee Hills, Oregon, og
Smith-Madrone Cabernet Sauvignon 2018, Spring Mountain, Napa Valley, California
Udvalg af franske oste
Liquid Farm, White Hill Chardonnay 2017, Santa Rita Hills, California
Chokoladefondant med vanilleis, hindbærsorbet og hindbærcoulis
Kopke Colheita Port 1987, Portugal
Kaffe og te med petit fours
Efter middagen
Gin & tonic

