Go West Tasting
DAWS’ medlememr kan deltager 1l en speciel pris på selve smagningen 1l 125,00 (normal pris 175,00)
Den store Go West smagning af vine fra mere end 150 vinhuse fra vinregionerne ved USA's S;llehavskyst –
Californien, Oregon og Washington State. Der er mange både store og små importører ved de 86 stande, som man
kan prøvesmage vin fra og ﬁnde lige netop de vine, man kunne have lyst ;l at købe i bu;kkerne.
16:00 - 17:00: "Go West Signature Varietals". MasterClass med vin fra de 3 stater: Zinfandel fra Californien, Pinot Noir
fra Oregon og Cabernet Sauvignon fra Washington State. Speakerne vil være vinhusfolk fra alle 3 stater samt René
Langdahl Jørgensen, der bl.a. skriver for magasinet Gastro. Separat ;lmelding (begrænset antal pladser). Pris for
MasterClass og smagning er samlet 225 kr. Der gives ikke DAWS rabat på de[e arrangement. Bille[er købes på:
http://www.billetnet.dk/event/go-west-smagning-vin-fra-usas-vestkyst-tickets/405777

17:00 - 19:00: Walk around smagning
Smagningen alene koster 125 kr. gennem DAWS. De[e dækker kun smagningen og kan ikke kombineres med
MasterClass.Kataloget kommer ;l at ligge på h[p://www.vinrejser.dk/smagninger, når ;den nærmer sig. Så kan man
på forhånd udse sig, hvad man gerne vil smage. Det er en god idé, når der er så meget at vælge imellem.
EFerfølgende middag:
Eber smagninger er der mulighed for middag på øverste etage i lounge – området med vin fra smagningen. Pris inkl.
vin fra smagningen, isvand og kaﬀe/te: DKK 485,-:
Menu:
1) Forret (tallerken): færøsk laks – ”sej” rødbede fra Lammehorden – fermenteret blommesauce – daikon (japansk
ræddike) i yuzo og sesam – rogn. Brød og smør
2) Hovedret – family style: Grillet dansk frilandsgris glaseret i miso. Koldmostet æblesauce med syltede kantareller –
jordskok - ty[ebær – urter. Lun spidskål – citron - aske – bærpulver. Små kartoﬂer ristet I andefedt, hvidløg og ;mian
– aske og blomster
3) Dessert eller ostetallerken
Tilmelding ;l middagen senest 2 uger før arrangementsdato direkte ;l restauranten (Allan Hansen, Tel: +45 60 60 40
75, Email: ah@langelinie.dk). Betaling pr faktura med betaling 4 dage før arrangementsdato. Betaling for øvrig drikke
på dagen gennem Dankort eller kontanter. Middagen gennemføres ved min. 40 personer.

Arrangementet finder sted: onsdag den 9. marts 2016, kl. 17:00
på Langelinie Pavillonen, Langelinie 10, København Ø
Prisen for deltagelse i aftenens smagning er kun kr. 125 pr medlem. Der kan ikke inviteres gæster med.
Sidste frist for tilmelding til smagningen er søndag den 6. marts 2016.

" ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"
Tilmelding (kan også ske på http://daws.dk)
Hermed tilmeldes (max. to) ____ person(er) til ”Go West Tasting ” smagningen,
onsdag den 9. marts 2016 på Langelinie Pavillonen.
Beløbet, kr. 125 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 søndag den 6. marts 2016.

