Tosmose Vinhandel inviterer til vinaften på Hotel Fredericia D. 31 marts kl. 19.00.
Vi har samlet et udvalg af specielle vine, en del af dem er ældre årgange, der er
fremragende nu og kun kan købes denne aften. Et arrangement hvor gastronomi og vin
går op i en højre enhed.
En vinoplevelse de ikke bør gå glip af.

Menu:
Roulade af laksesoufflé med noritang, toppet med urter, hertil safrancreme.
Hjemmerøget svinemørbrad med grøn urtemayo, vagtel æg, urtesalat og maltjord.
Kuvertbrød og pisket smør
Helstegt oksemørbrad toppet med ristet foie gras. Variation af jordskokker, bagte,
pure, syltet og chips. Bøgehatte, Pommes Anna og trøffelsky
Vine:
HVID:

Cyprius 2014
En spændende vin på en druesammensætning vi ikke ser særlig
tit. Kun lavet 4400 flasker.

Jean Claude Gueth Gewurtztraminer 2013
Fyldig meget nuanceret karakterfast vin.

RØD:

Le Vieux Logis Cairanne 2009
Fremragende eksponent for de allerbedste Côtes du Rhône
Villages.

Henri de Villamont – Chambole Musigny les Groseilles
1cru – 2009
Vidunderlig Bourgogne fra en af de bedste årgange i mange år.

Capitoul Maelma La Clape AOC – 2009
Udsædvanlig flot og kompleks vin fra Languedoc.

Lake Breeze, Cabernet 2010
Nuanceret og anderledes Cabernet, fra vores mest solgte
vinhus.

Sapaio DOC Bolgheri – 2006 (3 glas i Gamberi Rosso)
Dette er i supertoscaner i den absolutte top. Leveres i 6 stk.
original trækasse. Der er kun lavet 1800 kasser.

Salvalai Vejo – Amarone Valpolicella DOC Classico –
2008
Dette er Amarone, når det er bedst. Leveres i 6 stk. original
trækasse.

Pris: 745 kr. inkl. moms.

Læs mere om vinene på www.tosmosevinhandel.dk

Tilmelding:
Senest 16 marts til Brian Hovborg på tlf. 61786000 eller på Mail:
brian@tosmosevinhandel.dk
Begrænset antal pladser
Forudbetaling sker ved bankoverførsel til Ringkøbing Landbobank, Reg. nr. 7670
konto nr. 2520588, og reservationen er først endegyldig, når betaling har fundet sted.
Dobbeltværelser inkl. stor morgenbuffet kan bestilles til 325 kr. pr. person direkte på
tlf. 75910000, oplys at det er i forbindelse med arrangementet. For flere informationer
om hotellet www.hotel-fredericia.dk

