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18. APRIL   •   HELLERUP SOGNEGAARD   •   KL.17.30

Kære medlemmer! 
De fleste forbinder måske nok stadig Mallorca 
med grissefesterne, men der er sket meget på 
den solbeskinnede ø siden 1970’erne.  Den 
gode vinproduktion er fulgt med udviklingen 
og øens størrelse taget i betragtning, er det ret 
så imponerende, at øen har hele to 
vindistrikter: Pla i Llevant og Benissalem. Pla i 
llevant er det bedste af de to områder, men 
der laves også flere gode v ine hos 
konkurrenten. Bemærk, at der også laves flere 
kvalitetsvine, der ikke falder inden for de to 
DO-områder. Blandt andet fordi de geografisk 
ligger uden for distrikterne, fordi de bruger 

andre metoder, andre druesorter, har en 
højere alkoholprocent, eller noget helt andet.  
Lars fra LA VINA vil fortælle meget mere om 
dette! HUSK - at medbringe smageglas! 

Der vil blive serveret en passende anretning. 
MEDLEMSPRIS KR.245,-  

IKKE MEDLEMSPRIS KR.395,- 
Bestyrelsen håber at I har mod på at prøve 
noget nyt og ser frem til at byde velkommen til 
en ny vinsmagning! 

VEL MØDT !!! 
Venlig hilsen  

BESTYRELSEN 
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PEARLS OF AN ANGEL - CAVA rosé fra Mallorca af 80% 
Garnacha og 20% Pinot Noir. Produceret på den traditionelle 
metode og med aromaer af appelsin, jordbær og hindbær.

HVAD SKAL VI SMAGE ?

SINCRONIA - biodynamisk dyrket ung og frisk hvidvin med 
frugtige aromaer fra æbler, pærer og tropiske frugter. Denne 
friske aroma stammer primært fra den unikke drue Prensal. 

RIBAS BANC - frisk og sprød hvidvin. Prensal giver Ribas 
Blanc sin friske aroma af citrus og hvide frugter med blomster 
agtige noter, og Viognier tilfører kompleksitet og en fed struktur.

STAIRWAY TO HEAVEN ROSADO - en cuvée af Cabernet 
Sauvignon og Shiraz med en intens farve og indbydende duft 
med antydninger af jordbær og hindbær.

CRIANZA - byder bl.a. på mørk frugt, ristet træ, kaffe, ribs og 
anis. På tungen rammes man af en blød og intens frugt. Lang 
eftersmag og har nuancer af skovbær, mokka og lakrids.

MONTE SION - En cuvée af Shiraz og Cabernet Sauvignon. 
Den byder på en bouquet af tobak, cedertræ og garvet læder i 
indbydende kombination med blåbær og hyldebær.

STAIRWAY TO HEAVEN - en fyldig vin rig på kirsebær og 
velintegrerede tanniner. Den er en typisk Shiraz med en 
overdådig karakter. Forseglet med glasproppen, Vino Lok.

SIÓ NEGRE - er primært fremstillet af druer fra Ribas’ gamle  
Mantonegro vinstokke. Herudover anvendes Syrah, Cabernet 
Sauvignon og Merlot. Frugtig vin med smagsnuancer af bær.

FAKTABOX 
TIDSPUNKT:    ONSDAG DEN 18. APRIL 2018 KL. 17.30

ADRESSE:             HELLERUP SOGNEGÅRD, MARGRETHEVEJ 7B, 2900  HELLERUP

BETALING:    BANKOVERFØRSEL TIL KONTO: REG 6512, KONTO 3053 010589 

TILMELDING:       SENEST FREDAG DEN 13. APRIL 2018 TIL SASVINKLUB@GMAIL.COM

http://www.sasvinklub@gmail.com
http://www.sasvinklub@gmail.com

