Indbydelse
DAWS’ 30 års jubilæumsfest
Lørdag den 8. april 2017 kl. 18.30
Sølyst, Emiliekildevej 2, 2830 Klampenborg
Vi er glade for at kunne markere, at DAWS er en succesrig vinklub med nu 30 gode år på bagen.
Det vil vi gerne give DAWS’ medlemmer og venner lejlighed til at fejre: Vi holder et brag af en
jubilæumsfest på Sølyst – Den Kongelige Skydebane, hvor de ydre rammer er helt i top.
Sølysts dygtige kokke er kompromisløse, når det gælder råvarerne, og tjenerstaben dækker
borde med målestok som i gamle dage i de traditionsrige omgivelser. Keld Johnsen har, med sit
som altid spændende valg af vine, sørget for at vine og menu går op i en højere enhed.
Vi vil blive budt velkommen med et glas sprudlende Rosé Sparkling fra Treveri Winery, der er
produceret i Washington State.
Klokken i 19:00 går vi til bords til festmiddagen - se den spændende menu sidst i indbydelsen.
Aftenens konferencier er en ven af DAWS: Karsten Riis Laursen vil på festlig og kompetent vis
lede os gennem aftens forskellige indslag, taler og udlodning af gaver.
Under middagen vil vores husorkester Cheese’n Wine Music spille stemningsfuld jazzmusik for
os.
Efter middagen vil der være mulighed for at købe diverse drikkevarer i baren.

Menu
Aperitif

NV Treveri Cellars Sparkling Rosé, Yakima Valley, Washington

Forret
Frisk stenbiderrogn – citroncreme – urter – rødløg

2014 Red Newt Winery, Dry Riesling, Tango Oaks Vineyard, New York.
Kåret som USA’s bedste Riesling.

Mellemret
Stegt havkatfilet – lardo – kål – baconsifon

2013 Broadly Winery, Pinot Noir, Jessica Vineyard, Oregon

Hovedret
US culotte – confit af oksekæbe – brændte løg – gulerod - kartoffelfondant

2015 Daou Winery, Cabernet Sauvignon, Paso Robles, California og
2014 Soos Creek Winery, Soleil, Washington State

Dessert
Mango – vanilje – hvid chokolade

2010 Ferrari-Carano Botrytis Sémillon, Sonoma, California

Tilmelding
Deltagelse i festen koster kun kr. 1.100,- for medlemmer. Du har mulighed for at tage gæster
med denne aften, prisen er da kr. 1.200,- per person. Tilmelding sker bedst på http://daws.dk
under DAWS aktiviteter, ellers på vedlagte kupon.
Husk ved tilmelding at tilføje, hvis der er nogle bestemte medlemmer du/I ønsker at sidde
sammen med ved bordet. Hvis der er gæster som er allergikere, bedes dette oplyses ved
tilmelding.
Vi glæder os til at se rigtig mange af DAWS’ medlemmer til dette enestående arrangement.

Venlig hilsen
DAWS’ bestyrelse
Tue, Jørn, Rie, Peter, Erik B, Charlotte, Erik H og Tina

PS Der er kun 100 pladser denne aften, så vi anbefaler hurtig tilmelding. Frist for tilmelding er
fredag den 31. marts. 2017.

