Julemad og vin allerede i oktober
Julen er hjerternes fest, men den er i høj grad også mavernes fest, idet vi glæder hinanden med masser af
god mad - og vin.
Vi vil denne gang se på, hvilke vine der passer særligt godt til julens traditionelle retter, og til de kombinationer
af sødt, surt, salt, bittert (og fedt !), der er udfordrende, når vin og mad skal gå op i en højere enhed. Vores
kok, Gunnar, har til formålet sammensat en menu med alle smagskomponenterne.
Endelig vil vi behandle et af julens behagelige dilemmaer: skal vinen til risalamande være Vintage eller
Colheita Port ? - eller noget helt tredje ?

Smagningen finder sted: onsdag den 21. oktober 2015, kl. 19:00
i Færøhuset, Vesterbrogade 17A, København V.
Aftenens kommentator er Jørn Steen Larsen, sommelier
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Cecchetti Wine Co., Backhouse Chardonnay

California

---

J. Lohr, Wildflower

Monterey

2013

Valdiguié

Ray's Station, Merlot

North Coast

2011

Merlot, Cab. Sau.

Morgan Bay Cellars, Zinfandel

California

Bonny Doon Vineyard, Le Pousseur

Central Coast

Discoveries Vineyards, Cabernet Sauvignon

California

Rozès, Vintage

Douro

2010

Touriga Nacional m.v.

Pocas Junior, Porto Pocas Colheita

Douro

1997

Touriga Nacional m.v.

Frederiksdal, Kirsebærvin

Lolland

---

--2008
---

Chardonnay

Zinfandel
Syrah
Cabernet Sauvignon

Stevnsbær

Aftenens anretning består af:
Hapser: Letgrillet sukkersaltet laks. Kørvel og quenelle af crème fraiche og rønnebær.
Hovedretter: Flæskesteg med sprød svær. And.
Tilbehør: Rødkål, klassisk brun sovs, brunede kartofler og surt.
Desserter: Risalamande. Kirsebærsauce á part, bitre kirsebær og ristede mandler.
Mormors juleis med rosiner og sherry, samt sukat i moderate mængder.
Prisen for deltagelse i aftenens arrangement er kun kr. 425 pr medlem og for gæster kr 450.
Sidste frist for tilmelding til arrangementet er torsdag den 15. oktober 2015.

" ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"
Tilmelding
Hermed tilmeldes ____ person(er) til ”Julemad og vin - allerede i oktober” arrangementet,
onsdag den 21. oktober 2015 i Færøhuset.
Beløbet, kr. 425 pr. medlem (gæster kr. 450) 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, Marstalsgade 47, 3tv, 2100 København Ø senest torsdag den 15. oktober 2015.

