Oregon & Washington State
Vines hus afholder sammen med
Washington og Oregon State Wine
Commisions vinmesse og smagning
den 11. marts 2015 på
Langeliniepavillonen. Kl. 17 til 19 vil
der være adgang for vinklubber til
smagningen, som det fremgår af
invitationen til højre.
Vi har fået lov til at tilbyde denne
smagning til DAWS medlemmer til en
favørpris på kr. 100.

Invitation til Oregon & Washington State smagning
Merlot’erne fra Washington State imponerer og Oregon er anerkendt for deres Pinot Noirs, som
giver det klassiske Bourgogne kamp til stregen. Men begge områder kan meget mere. Kom selv og
konstater, når vi i samarbejde med Oregon & Washington State Wine Commissions inviterer til
smagning af vine fra 36 producenter, hvoraf mange søger importør i Danmark.

For at få denne pris skal I tilmelde jer
gennem DAWS - helst på DAWS’
hjemmeside http://daws.dk eller ved
at benytte nedenstående slip.
Bemærk, at vi skal have tilmeldingen
senest torsdag den 5. marts 2015

Smagningen starter med en guidet smagning, hvor der bliver forklaret, hvorfor Oregon og
Washington State er to af verdens mest markante vinregioner. Det informative seminar inddrager
historie, geografi, klima, winemaking og vækstbetingelser i det Nordvestlige Stillehavsområde
(Pacific Northwest).
Washington State og Oregon ligger i USA's nordvestlige hjørne, nord for Californien og syd for
British Columbia, Canada. I Oregons kølige, maritime klima i statens vestlige del nær Stillehavet
dyrkes druer som Pinot Noir, Pinot Gris, Chardonnay og Riesling m.fl. Washington States østlige
del er tør og solrig og dermed velegnet til druer, som trives i varmt vejr som Cabernet Sauvignon,
Merlot og Syrah. De to regioner ligger på samme breddegrad og har samme afslappede livsstil,
men de er meget forskellige, hvad winemaking og druer angår. Seminaret vil give al den
baggrundsviden, som er nødvendig for at forstå de to regioner.
Dato:

Husk også, at vi afholder en
spændende smagning med netop
Washington og Oregon vine den 15.
april med Peter Ulvskov som meget
kyndig guide. Så benyt muligheden
for at kombinere disse to
arrangementer.

11. marts

Adresse: Langelinie Pavillonen, Langelinie 10, 2100 København
Tidsplan: 13.00 – 14.30: Seminar (begrænset antal pladser)
13:30 – 19:00: Smagning for professionelle
17:00 – 19.00: Smagning for forbrugere (pris 150)
Tilmelding og yderligere information fås på pv@vinrejse.dk
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Arrangementet finder sted: onsdag den 11. marts 2015, kl. 17:00
på Langelinie Pavillonen, Langelinie 10, København Ø
Prisen for deltagelse i aftenens smagning er kun kr. 100 pr medlem. Der kan ikke inviteres gæster med.
Sidste frist for tilmelding til smagningen er torsdag den 5. marts 2015.

" ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"
Tilmelding (kan også ske på http://daws.dk)
Hermed tilmeldes (max. to) ____ person(er) til ”Oregon & Washington State” smagningen,
onsdag den 11. marts 2015 på Langelinie Pavillonen.
Beløbet, kr. 100 pr. medlem (ingen gæster) 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 5. marts 2015.

