
Thanksgiving-middag

DAWS afholder Thanksgiving-middag på Restaurant Palægade.
Bag Palægade står et stærkt hold bestående af drengene bag succeserne Uformel, Formel B og Sletten
Kro. Køkkenet styres af ”Årets Kok” sølvvinderen Magnus Mondrup, der også har været på Formel B, og på
gulvet er nogle af Københavns bedste tjenere og sommelier’er.
Sammen har de startet et nyt bud på en af de bedste restauranter i København.
Restaurant Palægade har fået fremragende anmeldelser, og Ole Troelsø kalder bl.a. Palægade et ”Nyt
palæ for de danske madtraditioner”.
Denne aften har holdet bag Palægade sammensæt en spændende menu, som Keld Johnsen har parret
med spændende amerikanske vine. Vinene har rod i de spanske druer, der dyrkes i USA i meget begrænset
antal - ofte af spanske vinfolk

Menu, California/Spain
Velkomst

Matchbook winery Tempranillo Rosé 2016, Lodi, Californien

Menu
Saltet torsk med sprød Comté, luftig kartoffel, syltet rødbede og brunet smør

Tinto Del Rey vineyard, Verdejo 2015. Amador County

Confiterede og stegte brisler med jordskokker, lardo og syltede sorte trompethatte
Marek Herold Flux Grenache red Central Coast 2012

Bøf af entrecote med sauce bordelaise
Mark Herold Collide red,2012, Tempranillo Carignan, Graciano

Mark Herold Acha, Tempranillo,2013, Central Coast

Creme fraiche parfait med brændt hvid chokolade
Quady Essencia Orange de la Valencia 2015

Kaffe med Mark Herold Flux sweet Grenache

Arrangementet finder sted: fredag den 17. november 2017, kl. 18:00
på Restaurant Palægade, Palægade 8, København K

Prisen for deltagelse i aftenens smagning er kun kr. 800 for medlemmer og kr. 850 for ikke-medlemmer.
Sidste frist for web-tilmelding er fredag den 10. november 2017, med post fredag den 10. november 2017.

Medlemsnummer:

Telefonnummer:

Samlet beløb:

Navn:

Gade:

Postnr: By:

Post-tilmeldingen sendes til DAWS, Marstalsgade 47, 3tv, 2100 København Ø så den er modtaget senest fredag den 10. november 2017.
Web-tilmelding på www.daws.dk senest fredag den 10. november 2017.

" ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"
Tilmelding (kan også ske på http://daws.dk)
Hermed tilmeldes  ____  person(er) til ”Thanksgiving-middag” smagningen, fredag den 17. november 2017 i
Restaurant Palægade.

Beløbet, kr. 800 pr. medlem (ikke-medlemmer kr. 850) 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 middagen.


