The East Coast
USA's 3. præsident, Thomas Jefferson, var meget vininteresseret. Han var aktiv med at fremme amerikansk
vinproduktion - både som vinavler i Virginia og som præsident. Han hævdede, at USA kunne skabe en lang
række vine, der ville være lige så gode som dem, der blev produceret i Europa - ikke helt af samme slags,
men utvivlsomt lige så gode.
En profiti som vinproduktionen fra USAs vestkyst, her to hundrede år senere, har opfyldt. Og nu produceres
der vin i samtlige stater i USA. Det er dog kun fra få af staterne, at vinene finder vej tilDanmark.
For 15-20 år siden, havde vi en smagning i DAWS af 18 vine fra staten New York. Der er siden sket meget
med forståelsen for arbejdet i marken og i kældrene, ligesom ændringen i klimaet har påvirket vinene. Så nu
må det være på tide igen at smage vine ikke kun fra New York, men også fra Virginia og Canada - så tilbage til
østkysten, hvor det amerikanske vineventyr startede allerede i 1700 tallet.

Smagningen finder sted: onsdag den 23. februar 2011, kl. 19:00
i Færøhuset, Vesterbrogade 17A, København V.
Aftenens kommentator er Karsten Riis Laursen
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Vineland Chardonnay

Ontario, Canada

2006

Chardonnay

John Adlum Chardonnay

Virginia

2006

Chardonnay

Eastend Select

New York Cutchouge

2007

Chardonnay

The Hamptons, Reserve Merlot

New York Sagaponack

2004

Merlot

Lenz Merlot

New York Peconic

2004

Merlot

First label Merlot

New York Long Island

2002

Merlot

Overraskelse fra Keld
Select reserve

New York Long Island

Albamale Simply Red

Virginia

Cabernet Sauvignon
2006

Cabernet Sauvignon

Aftenens anretning består af: Kastanie terrine. Kalkunbryster, syltede grøntsager og sky. Flødeost,
hasselnødder og tørrede abrikoser.
Bemærk, at vi endnu ikke har fået navn på en af vinene, da den endnu ikke er landet. men vi har fået lovning
på en rigtig god vin.
Prisen for deltagelse i aftenens smagning er kun kr. 395 pr medlem og for gæster kr 425.
Sidste frist for tilmelding til smagningen er onsdag den 16. februar 2011.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tilmelding
Hermed tilmeldes ____ person(er) til ”The East Coast” smagningen,
onsdag den 23. februar 2011 i Færøhuset.
Beløbet, kr. 395 pr. medlem (gæster kr. 425) 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, Birkekrogen 18, 3540 Lynge senest onsdag den 16. februar 2011.

