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Usædvanlige druer

Ved efterårssæsonens første smagning vil vi slå et slag for, at man skal bruge sin nysgerrighed, når man er på
vinindkøb.

Når man ser på udvalget af amerikanske vine i Danmark, er det ofte de samme få druer, der går igen. Ved
denne smagning vil vi fokusere på vine lavet på nogle af de mange andre druesorter, USA også kan byde på:
Druesorter som er sjældne på verdensplan, druesorter som ikke bliver dyrket særlig meget i USA, eller
druesorter, der typisk udgør en mindre bestanddel i blandingsvine.

Vi glæder os til at se jer til en spændende aften, hvor vi vil undersøge, om der ikke også findes god vin lavet
på de usædvanlige druer.

Smagningen finder sted: onsdag den 3. september 2014, kl. 19:00
i Færøhuset, Vesterbrogade 17A, København V.

Aftenens kommentator er Rasmus Marquart, sommelier

Russel Family Vineyard, Rousanne Paso Robles 2011 Rousanne
Rabbit Ridge Winery, Grenache Blanc Paso Robles 2010 Grenache Blanc
Kiona, Lemberger Wachington 2008 Lemberger
Stone Hill Winery, Chambourcin Missouri 2011 Chambourcin
Quady North Winery, Cabernet Franc Applegate Valley, Oregon 2008 Cabernet Franc
Shypoke, Charbono Calistoga, Napa Vally 2010 Charbono
Rabbit Ridge Winery, Sangiovese Paso Robles 2010 Sangiovese
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Aftenens anretning består af: Grillet svinekam med semibagte og syltede cherrytomater og stegte peberfrugter
i sherryvinaigrette. Svampesalat, grillede auberginer og oregano. Parmesanost og moden pære.

Prisen for deltagelse i aftenens smagning er kun kr. 390 per medlem og for gæster kr. 415.
Sidste frist for tilmelding til smagningen er torsdag den 28. august 2014.

" ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"
Tilmelding (kan også ske på http://daws.dk)
Hermed tilmeldes  ____  person(er) til ”Usædvanlige druer” smagningen,

onsdag den 3. september 2014 i Færøhuset.

Beløbet, kr. 390 pr. medlem (gæster kr. 415) 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 28. august 2014.


