Simremad med Zin
Mad med efterårstema, og hertil især Zinfandel
Når generalforsamlingen er gennemført, fortsætter vi med en mad- og vin-smagning.
Vi skal nyde nogle af efterårets karakteristiske ingredienser og retter: simremad, svampe og pâté, og vores
huskok Gunnar har som sædvanlig været i det kreative hjørne!
Til maden vil vi smage, hvor langt vi kan komme omkring med nuancer i vine fra zinfandel druen. Vi har
udvalgt nogle spændende zin'er med meget forskellig karakter; og så har en enkelt pinot sneget sig ind i
programmet, for at give en endnu bredere spændvidde i smagen, når vi skal se på samspillet mellem mad og
vin.

Smagningen finder sted: onsdag den 10. oktober 2018, kl. 19:30
i Hellerup Menighedshus, Margrethevej 7B, Hellerup
Aftenens kommentator er Jørn Steen Larsen, sommelier
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Big Top, white Zinfandel
Seghesio, Zinfandel Sonoma
Hahn, SLH Pinot Noir
Cycles, Gladiator Zinfandel
Buehler, Zinfandel
Kendall-Jackson, Vintner´s Reserve
Vindoro, Primitivo di Manduria
Bedrock, Old Vine Zinfandel
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Aftenens anretning består af: Fisketerrine og pâté af duer. Med surt og to slags dip.
Confit af nakkefilet fra Birthesminde. Sauerkraut, bacon og svampe.
Vildtragout med rødvin, syltede løg og svampe. Kartoffelmos og bagte grønsager.
Prisen for deltagelse i aftenens smagning er kun kr. 395 for medlemmer og kr. 445 for ikke-medlemmer.
Sidste frist for web-tilmelding er søndag den 7. oktober 2018, med post .

" ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"
Tilmelding (kan også ske på http://daws.dk)
Hermed tilmeldes ____ person(er) til ”Simremad med Zin” smagningen, onsdag den 10. oktober 2018 i
Hellerup Menighedshus.
Beløbet, kr. 395 pr. medlem (ikke-medlemmer kr. 445) 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 smagningen.
Medlemsnummer:

Navn:

Telefonnummer:

Gade:

Samlet beløb:

Postnr:

By:

Post-tilmeldingen sendes til DAWS, Marstalsgade 47, 3tv, 2100 København Ø så den er modtaget senest .
Web-tilmelding på www.daws.dk senest søndag den 7. oktober 2018.

