GOURMETHÖST
på TO&V

Provningar och aktiviteter Under Hösten 2017
September
Lördag 9:e september 18:00 – Ost- & vinprovning

550:-/p

Lördag 16:e september 17:30 – Champagneprovning årgångschampagne

795:-/p

Lördag 23:e september 18:30 - Avsmakningsmeny 6 rätter

695:-/p

Förutom att prova goda ostar och viner lär vi oss grunderna i att matcha ost och vin. Provningen startar kl 18 och är klar ca
19:30.

Vissa år när druvorna är av extra bra kvalitet gör champagnehusen en årgångschampagne. Årgångschampagnen framställs
ofta för att klara många års lagring. Vi provar Champagne från olika producenter och olika årgångar. 5-6 viner provas. En
exklusiv provning med endast 12 platser.

Våra kockar visar upp sin matlagningskonst och vi matchar ett vin till varje rätt. Här tar kockarna ut svängarna lite grand och
låter kreativiteten flöda. Vinpaket eller alkoholfri dryck köps till på plats. Vinpaket med 6 halvglas vin 295:-.

Oktober
Lördag 7:e oktober 18:00 – Ost- och ölprovning

550:-/p

Lördag 14:e oktober 17:30 – Fine wine - Piemonte

695:-/p

Lördag 21:e oktober 18:30 – 6 rätters avsmakningsmeny

695:-/p

Vin till ost är ju idag självklart för de flesta. Men faktum är att många hävdar att öl funkar minst lika bra, om inte bättre.
Förutom att prova goda ostar och öl lär vi oss grunderna i att matcha öl till ost. Provningen startar kl 18 och är klar ca 19:30.

Piemonte inrymmer några av världens bästa vindistrikt. Barolo, Barbaresco, Gavi, Barbera d’Alba för att nämna några.
Under provningen bekantar vi oss lite närmare med Piemonte är några av deras fantastiska viner. 5-6 viner provas. En
exklusiv provning med endast 12 platser.

Våra kockar visar upp sin matlagningskonst och vi matchar ett vin till varje rätt. Här tar kockarna ut svängarna lite grand och
låter kreativiteten flöda. Vinpaket eller alkoholfri dryck köps till på plats. Vinpaket med 6 halvglas vin 295:-.

Biljetter köps på plats i butiken. Vi tar inte emot bokningar på biljetter utan först till kvarn i
butiken gäller. Biljetterna återköps ej men man kan såklart överlåta dem.

