
Thanksgiving på
The Diplomat

Velkommen til endnu en af de legendariske thanksgiving-middage i samarbejde mellem The Diplomat og
DAWS.
Vi skal også denne gang opleve en spændende menu, sat sammen med Kelds udvalgte vine.
Der er denne gang også mulighed for at vælge mellem 3 forskellige datoer, hvilket forhåbentlig giver så mange
af vores medlemmer, som muligt, mulighed for at deltage.
Middagen finder sted: fredag den 5. november 2010, fredag den 12. november 2010 eller
fredag den 19. november 2010, kl. 18:00
i Restaurant The Diplomat, American Embassy, Dag Hammerskjölds Allé 24, København Ø
Aftenens menu:
Larry Mawby Winery Blanc de Noir Sparkling Michigan
En af amerikas bedste producenter af mousserende champagnetyper
3 slags sashimi-tun, ceviche af kammusling og havørred med tang-urte salat,
kold kokos mousseline.
Seven Hill winery Pinot Gris Oregon 2008.
Elegant og frisk Pinot Gris fra Oregon.
Ovnbagt safran glaseret havbars med pure af sorte bønner,sauce af mandarin saft.
Domaine Carneros Chardonnay 2008 Napa Valley-
Moet &Chandons søster hus med verdensklasse mousserende vine. De producerer en mindre del super
Chardonnay, lagret på franske bourgognefade. Elegant og lækker vin, der normalt ikke ekporteres.
Ovnstegt kalvekam og langtids braiseret kalvebryst.Græskar og gulerodspure, souffle af kartoffel,
ovnbagte walla walla løg.
Novelty Hill winery Cabernet Sauvignon 2007 Washington State
Meget spændende nyt vinhus, der har Mike Januick som vinmager. Mike har I mange år været chef-vinmager
hos Chateau Ste.Michelle, så han kan sit kram.
Kluge Winery New World Estate red 2005 Virginia.
Meget spændende vin fra en af de nye luxus-producenter fra Virginia. Kluge Winery er ejet af en af Amerikas
rigeste kvinder og  har vinguruen Michel Rolland som konsulent, så der ventes store resultater fra vinhuset.
Dessert og kaffe.

Prisen for deltagelse i aftenens smagning er kr. 710 per person. Der kan ikke medtages gæster.
Husk at møde i god  tid og at alle skal medbringe personlig legitimation med foto og samme navn, som angivet på
slippen, af hensyn til adgangskontrollen. Sidste frist for tilmelding til arrangementet er fredag den 29. oktober 2010.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tilmelding
Hermed tilmeldes  ____  person(er) til ”Thanksgiving på The Diplomat”,
Enten fredag den 5. november 2010 _____, fredag den 12. november 2010 ______ eller fredag den 19.
november 2010 ______, gerne sammen med nr.: ______
(Angiv prioritet ved at skrive 1 ved den foretrukne dato og 2/3 ved de alternative, hvis I også kan disse datoer.)

Navn 1. person: ___________________________________________________________________
Navn evt. 2. person: ___________________________________________________________________
Beløbet, kr. 710 pr. medlem, er:

vedlagt i check ___ (sæt X), eller
indsat på girokonto 753 2792 ___ (sæt X).

Medlemsnummer:

Telefonnummer:

Samlet beløb:

Navn:

Gade:

Postnr: By:

Tilmeldingen sendes til DAWS, Birkekrogen 18, 3540 Lynge senest fredag den 29. oktober 2010.


