
Fund fra supermarkedet

Amerikansk vin er ikke det, man finder mest af på hylderne i de danske supermarkeder. Da vi som DAWS
medlemmer jo meget gerne ser, at vi kan få et bredt udbud af vine fra "over there", så har vi sat os for at
undersøge, hvad det trods alt er muligt at opdrive.

Vi blev overraskede!

Det er lykkedes os at sammensætte en smagning med en række spændende og rigtig gode vine, indkøbt i
supermarkeder i københavnsområdet. Det er vine, der ligger klasser over de normale frikadellevine, man
normalt får i supermarkederne.

Kom og vurder selv og bliv inspireret til at kigge efter på de øverste hylder - også i dit eget supermarked.

Smagningen finder sted: onsdag den 6. februar 2013, kl. 19:00
i Færøhuset, Vesterbrogade 17A, København V.

Aftenens kommentator er Jørn Steen Larsen, sommelier

McManis Family Vineyards, River Junction River Junction 2010 Chardonnay
Raymond, Reserve Selection Napa Valley 2009 Chardonnay
Lyeth Estate, Heritage Reserve Sonoma County 2010 Pinot Noir
J.Lohr, Los Osos Paso Robles 2009 Merlot
Bonterra Vineyards, The McNab Mendocino 2006 Merlot, Cab. Sau.
Raymond, Family Classic North Coast 2009 Cabernet Sauvignon
Robert Mondavi, Private Selection Central Coast 2010 Zinfandel
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Aftenens anretning består af: Kalv som tagine med tørrede figner, dadler og abrikoser. Serveres med mørk og
kraftig rødvinssky. Kikærtepurré med semitørrede peberfrugter og daddeltomater i olivenolie. Peccorino og
brændte pærer i sennepssirup.

Prisen for deltagelse i aftenens smagning er kun kr. 340 pr medlem og for gæster kr 365.
Sidste frist for tilmelding til smagningen er torsdag den 31. januar 2013.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tilmelding (kan også ske på http://daws.dk)
Hermed tilmeldes  ____  person(er) til ”Fund fra supermarkedet” smagningen,

onsdag den 6. februar 2013 i Færøhuset.

Beløbet, kr. 340 pr. medlem (gæster kr. 365) er:
vedlagt i check ___ (sæt X), eller
indsat på girokonto 753 2792 ___ (sæt X).

Medlemsnummer:

Telefonnummer:

Samlet beløb:

Navn:

Gade:

Postnr: By:

Tilmeldingen sendes til DAWS, Marstalsgade 47, 3tv, 2100 København Ø senest torsdag den 31. januar 2013.


