Californisk vinmesse
Nu er der igen vinmesse med et bredt udvalg af californiske vine. Messen arrangeres af Wine
Institute of California, repræsenteret ved Vinens Hus.
Der er repræsenteret ca. 70 vinhuse på messen, hvoraf mange endnu ikke er repræsenteret i
Danmark. Med flere hundrede aktuelle californiske vine, vil messen derfor være en unik mulighed for
at smage nye vine, ligesom det vil være muligt at opleve kvaliteten og bredden i californisk vin idag.
Der er tale om en messe for fagfolk samt vinklubbber og forbrugere. Det er lykkedes DAWS med
velvilje fra Vinens Hus at erhverve et antal billetter, som der kan bestilles maksimalt 2 stk af pr
medlemsskab på nedenstående kupon eller på http://daws.dk.
Der vil være adgang for tilmeldte DAWS-medlemmer i tiden kl 17:00 – 19:00. Ved indgangen opgives
navn og forevises evt. gyldigt DAWS medlemskort.
Deltagende DAWS-medlemmer bedes af hensyn til det fortsatte gode samarbejde med Vinens Hus
nøje overholde messens lukketid kl 19:00.
Der vil efter smagningen blive afholdt en Winemakers Dinner, ligeledes på Marrott Hotel. Prisen for
denne er kr. 450 og tilmelding sendes direkte til restauranten med deadline d. 22/2 på følgende mail:
restaurant@midtowngrill.dk med kopi til pv@vinrejse.dk og med angivelse af kode: Vinens Hus.
Betalingen foregår til restauranten.

Arrangementet finder sted: onsdag den 29. februar 2012, kl. 17:00
på Copenhagen Marriott Hotel, Kalvebod Brygge 5, København V.
Prisen for deltagelse i aftenens smagning er kun kr. 165 pr medlem. Der kan ikke inviteres gæster med.
Sidste frist for tilmelding til smagningen er onsdag den 22. februar 2012.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tilmelding (kan også ske på http://daws.dk)
Hermed tilmeldes (max. to) ____ person(er) til ”Californisk vinmesse” smagningen,
onsdag den 29. februar 2012 på Copenhagen Marriott Hotel.
Beløbet, kr. 165 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, Birkekrogen 18, 3540 Lynge senest onsdag den 22. februar 2012.

