Zinfandel
Så er det tid for endnu en af DAWSʼ traditionsrige Zin-smagninger. Zinfandel kræver jo ikke nogen introduktion
til de erfarne DAWS medlemmer, men kan alligevel stadig overraske - især fordi der sker meget med den
måde, man laver Zin på i dag.
Vi har denne gang bestræbt os på at komme rundt i Californien med en enkelt afstikker til Washington.
Samtidig kommer vi også fra de mere overkommelige vine til nogle af de rigtig spændende vine.
Bemærk: Det vil fra denne smagning være muligt at tilmelde sig på vores hjemmeside http://daws.dk. Gå ind i
listen over arrangementer og klik på tilmeld-knappen ud for smagningen. Knappen vil være tilgængelig til og
med den 19. januar, hvor tilmeldingsfristen udløber.

Smagningen finder sted: onsdag den 25. januar 2012, kl. 19:00
i Færøhuset, Vesterbrogade 17A, København V.
Aftenens kommentator er Rasmus Holmgård, vinskribent
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Aftenens anretning består af:
Snegle med zinfandel, bacon og skovsvampe.
Okseflanksteak med brødfritter og tartarsmør.
Munster ost med pære og syltede nødder.

Prisen for deltagelse i aftenens smagning er kun kr. 345 pr medlem og for gæster kr 370.
Sidste frist for tilmelding til smagningen er torsdag den 19. januar 2012.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tilmelding (kan også ske på http://daws.dk)
Hermed tilmeldes ____ person(er) til ”Zinfandel” smagningen,
onsdag den 25. januar 2012 i Færøhuset.
Beløbet, kr. 345 pr. medlem (gæster kr. 370) 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 19. januar 2012.

