MARS
Lyxig Bubbelprovning
Torsdag 21 februari kl 19.00
Vi provar olika varianter av mousserande viner i kombination med perfekta tilltugg. Prosecco, Cava,
Champagne o mer spännande bubbel.
En kväll med extra guldkant! Nya spännande smak kombinationer.
Provning Tema Sydafrika
Torsdag 28 februari kl 19.00
Niklas Marklund tar oss på en smakresa med Sydafrikas fantastiska viner med mousserande, vitt, rött
o sött. Vi kombinerar med goda smaker som matchar vinerna.
Ölprovning med Brewery
Torsdag 7 mars kl 19.00
Brewery bjuder på en spännande kväll med hela världens olika ölstilar. Vi kombinerar med passande
tilltugg o smaker.
Rom & Choklad
Torsdag 14 mars kl 19.00
Sveriges Rom expert o Kakaobonde Duane Dove bjuder på Rom i olika stilar i kombination med sin
prisbelönta choklad. Njutning i världsklass!
APRIL
Tema USA
Torsdag 4 april kl 19.00
Maggan från Handpicked Wines, svensk silvermedalj som årets Vinimportör gästar oss.
En spännande smakresa av toppviner från fantastiska vingårdar i USA. Vi bjuder på läckra smaker
som matchar vinerna.
Mackmyra Whisky
Torsdag 11 april kl 19.00
Svensk Whisky i världsklass! Mackmyra Whisky går från klarhet till klarhet!
Thomas Karlsson bjuder på vårens spännande Whisky som vi kombinerar med läckra tilltugg.
En kväll för dina smaksinnen!
Ginprovning med världsberömd gin från Skånska Spritfabriken
Torsdag 25 april kl 19.00
Kom och avnjut tillsammans med Jan & Julius på Skånska Spritfabriken deras världsberömda Gin.
Vi börjar vår provning med en Skånsk Calvados i glasen och lyssnar till när Jan som är Master Blender
på företaget berättar hur allting startade, det blir reflektioner och någon rolig anekdot från Frankrike.
Sedan tar han oss vidare in i Ginens värld och berättar historien bakom Gin och förklarar vad en
”London Dry Gin” är för begrepp och då provsmakas G-gin Classic. Sen tar Julius över rodret och tar
oss fram nutid där vi pratar om lagringar på Gin, hur ser trenderna ut i världen m.m och här
provsmakas 2 stycken ekfatslagrade gin.
Avslutningsvis lär vi bägge ut våra bästa knep till att blanda en G&T och tillsammans avnjuter vi en
G&T som blev vald till världens bästa 2017.

