
Glassmagning med
Riedel glas

Det bedste glas til vin er en videnskab. Glasproducenten Riedel har i en årrække forsket i påvirkning af
duftsansen og smagsløgene i forhold til glassenes udformning. Det rigtige glas til den rigtige vin kan betyde, at
en vin dufter og smager af 50 % mere. Det lyder som en skrøne, men næsten alle kan smage positiv forskel,
når vinene bliver serveret i det rigtige glas. Kom og prøv til en spændende aften, hvor vi skal smage vine fra
deres absolut bedste side.

Riedel er et glasfirma, der har base i Østrig, men de udvikler deres glas i samarbejde med de bedste
vinproducenter fra hele verden. Druespecifikke glas er nøglen til at forstå hvad der giver den unikke oplevelse.
Riedel har gennem 11 generationer opbygget en viden om hvordan vinen udtrykker sig fra forskellige glas.

Til smagningen skal vi smage af Riesling-glassset, Chardonnay Oaked-glasset, Pinot Noir-glasset og
Cabernet/Merlot-glasset– alle fra Riedels nye Performance- serie.

Smagningen finder sted: onsdag den 27. februar 2019, kl. 18:30
hos H.J. Hansen, Østbanegade 3, København Ø

Aftenens kommentator er Morten Bay, H. J. Hansen

Seresin Estate, Momo Marlborough 2014 Sauvignon Blanc
Seresin Estate, Chardonnay Limited Marlborough 2016 Chardonnay
Fess Parker, Ashley's Vineyard Santa Barbara 2016 Chardonnay
Arboleda, Pinot Noir Aconcagua Costa 2014 Pinot Noir
Domaine Drouhin, Roserock Pinot Noir Oregon 2015 Pinot Noir
Vina Errazuriz, Max V Aconcagua Costa 2015 Cabernet Sau.
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Prisen for dette spændende arrangement er kr. 625 (kr. 675 for gæster). Dette inkluderer de 4 eksklusive
Riedel-glas som vi bruger til smagningen. De har en værdi af 700 kr. pr. sæt. Man kan selvfølgelig prøve at
bytte glas med sidemanden, hvis man vil have flere ens glas med hjem, men der er også mulighed for at købe
flere af aftenens glas samt de vine vi har smagt med supergode rabatter.

Prisen for deltagelse i aftenens arrangement er kun kr. 625 per medlem og for gæster kr. 675.
Sidste frist for web-tilmelding er søndag den 24. februar 2019, med post lørdag den 23. februar 2019.

" ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"
Tilmelding (kan også ske på http://daws.dk)
Hermed tilmeldes  ____  person(er) til ”Glassmagning med Riedel glas” arrangementet, onsdag den 27.
februar 2019 hos H.J. Hansen.
Beløbet, kr. 625 pr. medlem (gæster kr. 675) er (sæt X):

☐Indbetalt til DAWS’ konto i Danske Bank med registreringsnummer 1551, kontonummer 4820512588 eller
☐Betales kontant ved arrangementet.
☐Betalt via Mobilepay til foreningens nummer 89538. Husk at angive medlemsnr. og arrangement nr. 67

Medlemsnummer:

Telefonnummer:

Samlet beløb:

Navn:

Gade:

Postnr: By:

Post-tilmeldingen sendes til DAWS, Marstalsgade 47, 3tv, 2100 København Ø senest lørdag den 23. februar 2019.
Web-tilmelding på www.daws.dk senest søndag den 24. februar 2019.


