
NYHETSBREV 17 mars 2022

Boka en AW hos 
oss 
Visst är det väl härligt att vi återigen kan 
träffas, mingla och umgås över ett gott glas 
vin och god mat! Vi njuter varje sekund av 
kvällarnas sorl på vinbaren - som vi har 
saknat det!

Planerar du en AW med företaget eller 
vännerna? Då kan du boka in det här hos 
oss. Är ni ett större sällskap så har vi vår 
”gamla” del att boka enbart för er.

Är ni ett större sällskap som vill ha en egen 
vinprovning så fixar vi det enl 
överenskommelse.

Maila oss på vinbaren@swedishwinecenter.se,  
ring 040-294444 eller kom in och prata!
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Lunch på Vinbaren 
vid kanalen 

Vardagar 11.30 - 14.00 
serveras lunch, med eller utan 
vin, det är såklart valfritt. 

Veckans lunchmeny hittar du 
alltid på vår hemsida 
www.swedishwinecenter.se 

Veckans 
Vinprovning 

Under våren arrangerar vi 
vinprovningar av olika druvor, 
distrikt och vinproducenter. 
Närmast har vi Champagne 
Bonnet som besöker oss den 
22 mars kl 19.00 då de 
lanserar 3 nya champagner. 
Drop-In-Provning från kl 15 tills 
vi stänger! 
 
Den 30 mars kl 18.00 provar 
vi viner från Languedoc-
Roussillon med Carina 
Gavelin som många av er 
träffat här på vinbaren. Hon är 
sommelier och har specifikt 
goda kunskaper om vinerna 
från den regionen. 

Alla arrangerade 
vinprovningar bokas på vår 
hemsida. 
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Vad händer på vinbaren vid kanalen under 
våren? 

22 mars Champagne Bonnet Drop In provning 
26 mars Live Jazztoner under kvällen 
30 mars Vinprovning Languedoc - Roussillon 
13 april Vinprovning Chardonnay 
23 april Live Jazztoner under kvällen 
27 april Vinprovning Grekland 
04 maj Vinprovning Mexiko 
11 maj Vinprovning Svenska viner 
25 maj Vinprovning Riesling 
30 maj - 12 juni Riesling Weeks 
08 juni Vinprovning Svenska viner 
22 juni Bubbelprovning

Bjud på Champagnebrunch på lördag! 

På lördagar 12.00 - 14.00 serverar vi Champagnebrunch på 
vinbaren. Vi dukar ditt bord med 1 glas champagne, juice, 
ostar, chark, sallader, smoothie, nybakat bröd, färsk frukt och 

annat gott. Du kan alltid beställa till 
skramlade ägg, Benedict, lax, räkor 
m.m 
Förbokas på vår hemsida! 

Häng med oss på FB och 
Instagram men främst är 
du välkommen att ta ett 
glas, en bit mat och 
umgås här på vinbaren! 
Välkommen - vi ses! 
Jeanette & Johan med all vår fantastiska personal! 

Detta är ett nyhetsbrev där vi har fått din e-mailadress från 
vårt bordsbokningssystem. Vill du inte ha mer information 
från oss på Swedish Wine Center maila oss tillbaka!
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Bubbelfredag - varje 
fredag! 

Svenskt mousserande vin är gott! 

Varje fredag erbjuder vi olika 
svenska mousserande vin på glas.  
De vinerna kommer från 
Skepparps Vingård, Vingården i 
Klagshamn, Arilds Vingård, 
Kullabergs Vingård, Flyinge 
Vingård och Domän Sånana.  

Prova 3 viner - 200 kr! 

Som ni vet så är vårt främsta fokus 
de svenska vinerna och för att ni 
ska få möjlighet att prova så 
många som möjligt erbjuder vi 
alltid vinprovning av dessa.  
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