
Sommervine

Vi afslutter forårssæsonen i DAWS med en smagning af vine der egner sig til at blive serveret udendørs og i
lidt lunere temperaturer.

De fleste arrangementer i DAWS bliver holdt i årets koldeste måneder, og vinene der bliver serveret er ofte
kraftige rødvine. De amerikanske vine byder også på rigtig gode oplevelser når det kommer til hvidvin, rosévin
og mousserende vin med masser af frugt og kraft.

Ved denne smagning skal vi prøve læskende og boblende mousserende vine, sprød og let hvidvin samt et par
saftige, friske rosévine. Mange ynder at afslutte en dejlig sommerdag i det fri med grillet oksekød, så
selvfølgelig skal vi også smage et par robuste rødvine, der egner sig til den type mad.

Kom med og få ny inspiration til sommerens favoritvine.

BEMÆRK: Smagningen foregår i Hellerup Menighedshus!

Smagningen finder sted: onsdag den 11. juni 2014, kl. 19:00
i Hellerup Menighedshus, Margrethevej 7B, Hellerup

Aftenens kommentator er DAWS Bestyrelsesmedlemmer

Domaine Ste. Michelle, Cuvée Brut Washington State N/A Chardonnay
Domaine Chandon, Sparkling Rosé Napa Valley N/A Chardonnay/Pinot Noir
Domaine Ste. Michelle, Riesling Washington State 2011 Riesling
Coppola, Sofia Rose Sonoma Valley 2012 Pinot Noir
Hitching Post, Pink Rose Central Coast 2012 Valdiguie/Grenache/Pinot Noir
Hitching Post, Hugliner Santa Barbara 2010 Pinot Noir
Tierra Divina, Za Zin Lodi 2010 Zinfandel
Fess Parker, Frontier Red Santa Barbara N/A Syrah/Grenache/Mourvedre
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Aftenens anretning består af: Aftenens anretning er en buffet med skinke, pølse, pate og ost, der passer til det
uformelle sommertema.

Prisen for deltagelse i aftenens smagning er kun kr. 350 pr medlem og for gæster kr 375.
Sidste frist for tilmelding til smagningen er torsdag den 5. juni 2014.

" ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"
Tilmelding (kan også ske på http://daws.dk)
Hermed tilmeldes  ____  person(er) til ”Sommervine” smagningen,

onsdag den 11. juni 2014 i Hellerup Menighedshus.

Beløbet, kr. 350 pr. medlem (gæster kr. 375) 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, Marstalsgade 47, 3tv, 2100 København Ø senest torsdag den 5. juni 2014.


