Vin til Vildtretter
Nu, hvor jagtsæsonen igen står for døren, får vi mulighed for at nyde traditionelle og nyskabende vildtretter.
Til lejligheden serverer Gunnar Gunnarsson en spændende vildtmenu, med smags- og vinmæssigt
udfordrende tilbehør.
Vi har også været på jagt - hos vinhandlerne - og har udvalgt vine med meget forskellig sødme, syre,
alkoholstyrke og lagring.
På den måde kommer vi grundigt rundt i hjørnerne af mad og vin kombinationerne.
Jørn Steen Larsen præsenterer mad og vin, og vi vil få rig lejlighed til at diskutere smagsindtryk og
sammensætning af vin med retterne.

Smagningen finder sted: onsdag den 11. oktober 2017, kl. 19:30 (efter generalforsamlingen)
i Færøhuset, Vesterbrogade 17A, København V.
Aftenens kommentator er Jørn Steen Larsen, sommelier
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Kendall-Jackson, Vintner's Reserve

California

2014

Chardonnay

Hahn Estate, SLH

Santa Lucia Highlands

2015

Pinot Noir

Powers Winery, Merlot

Columbia Valley

2012

Merlot

Rozès S.A., Vintage Port

Douro

2012

Touriga Nacional m.v.

Seghesio Family Vineyards, Zinfandel

Sonoma County

2014

Zinfandel

Tamber Bey Estate Vineyard

Oakville

2005

Cabernet Sauvignon

Chappellet, Cervantes Mountain Cuvée

St. Helena

2011

Bordeaux blend

Aftenens anretning består af:
Carpaccio af vildt (brunet i overfladen). Æblesalat og granolie.
Varm croquette af and. Nødder, kvæder og solbærmayonnaise.
Vildtgryde med to slags tilbehør:
Kartoffelmos med skovsvampe og tørret speck.
Syltede skalotteløg og tomater i sherryeddike.
Prisen for deltagelse i aftenens smagning er kun kr. 425 pr medlem og for gæster kr 475.
Sidste frist for web-tilmelding er søndag den 8. oktober 2017, med post lørdag den 7. oktober 2017.

" ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"
Tilmelding (kan også ske på http://daws.dk)
Hermed tilmeldes ____ person(er) til ”Vin til Vildtretter” smagningen, onsdag den 11. oktober 2017 i
Færøhuset.
Beløbet, kr. 425 pr. medlem (gæster kr. 475) er (sæt X):
☐Indsat på girokonto 753 2792 (i netbanken +01< +7532792<) eller

☐Indbetalt til DAWS’ konto i Danske Bank med registreringsnummer 1551, kontonummer 4820512588 eller
☐Betales kontant ved smagningen.
Medlemsnummer:

Navn:

Telefonnummer:

Gade:

Samlet beløb:

Postnr:

By:

Post-tilmeldingen sendes til DAWS, Marstalsgade 47, 3tv, 2100 København Ø senest lørdag den 7. oktober 2017.
Web-tilmelding på www.daws.dk senest søndag den 8. oktober 2017.

