Vin & Kunst
Eksklusiv fransk vinog gourmet -oplevelse

- I Per Hillos atelier

Efter sidste års store italienske succes,
vil vi i år invitere til en stemningsfuld og
spændende aften, hvor temaet er det storslåede vin- og gastronomi land - Frankrig.
Prisen for hele arrangementet
er kun 295,00 kr.
Tilmelding på mail: info@rtvin.dk
el. tlf. 2872 6394 / 2267 0316
senest den 5.8.2008.
Hvis det ønskes, kan der reserveres et halvt bord (4 pers.) eller et
helt bord (8 pers.). Der vil være
salg af de nævnte vine i løbet af
aftenen til fordelagtige priser.

Fredag d. 15 august 2008 kl. 19.30
Per Hillos Atelier
Sdr. Stationsvej 30 Slagelse
Der vil denne gang være mulighed for at opleve franske vine og
gastronomi i den gamle, charmerende Godsbanegård.
Aften starter med en nærmest spirituel oplevelse i form af en
meget elegant, ægte Champagne Premier Cru. Dernæst vil der
være noget for hvidvins nydere – med vin fra Chablis, og en rigtig spændende hvidvin fra Graves i Bordeaux. Hovedelementet i
smagningen vil være baseret på et specielt udvalgt og sammensat sortiment af rødvine. Vi begynder i den elegante ende med
en Bourgogne, hvorefter vi går videre til det kendte område Bordeaux. Efterfølgende har vi valgt at præsentere et par vine fra det
sydlige Frankrig – vine i dette område brager frem på den internationale vin scene, og der er mulighed for at smage på meget store
vine. Aftenen har vi valgt at afslutte på en yderst behagelige måde
med en nærmest bedøvende lækker dessertvin fra Graves – ren
velbehag i flydende form.
Aftenen igennem vil de mange vine blive ledsaget af diverse lækre franske delikatesser. Maden i Frankrig er selvfølgelig et kapitel
for sig, men I vil få en oplevelse af den fine balance mellem vin
og gastronomi.
Arrangør: R&T VinEvent www.rtvin.dk
v/ Rasmus Greis & Tobias Liechti

