Hirsch smagning m.
besøg af David Hirsch
David Hirsch vil personligt komme til denne exclusive DAWS smagning og introducere sine vine. Der er lagt op
til en interessant smagning af nogle meget spændende vine, suppleret med fadprøver, som kan give os indtryk
af kommende årgange.
Ud over at introducere os til sine vine, vil David også lære os mere om vinfremstilling og især under de forhold,
der findes på Hirsch Vineyards.
hans vingård er et gigantisk puslespil i jorden. Selve vineriet logger på en højderyg i 1.500 fods højde (knap
500 meter over havet), kun 5 kilometer fra Stillehavet, og fra dette slanger vinstokke sig ned ad stejle
skråninger og langs fjeldsider. Stillehavet er synligt igennem hullerne mellem redwoodtræerne, i det mindste
imellem pauser i regn og tåge.

Smagningen finder sted: onsdag den 16. marts 2011, kl. 19:00
i Færøhuset, Vesterbrogade 17A, København V.
Aftenens kommentator er David Hirsch, vinavler
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Aftenens anretning består af: Semitørrede syltede tomater og kraftige peberfrugter med olivenolie og
krydderurter. Svinekam med estragon og créme fraiche. Emmenthaler, saltmandler og æbler.

Prisen for deltagelse i aftenens smagning er kun kr. 395 pr medlem og for gæster kr 420.
Sidste frist for tilmelding til smagningen er torsdag den 10. marts 2011.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tilmelding
Hermed tilmeldes ____ person(er) til ”Hirsch smagning m. besøg af David Hirsch” smagningen,
onsdag den 16. marts 2011 i Færøhuset.
Beløbet, kr. 395 pr. medlem (gæster kr. 420) 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 torsdag den 10. marts 2011.

