Dryckesprovning med Tina från
Lottenlund Estate 7 sep kl 18.00

Från drömmar på en balkong i Italien till en av Sveriges mesta framgångsrika vinodlare och producent!
Vi sparkar igång hösten med en fantastisk dryckesprovning med Tina från Lottenlund.
Lyssna till hur drömmen blev verklighet och med hårt och målmedvetet arbete har vingården blivit en av de
mest framgångsrika i Sverige.
Vi provar Lottenlunds Vermouth, deras stilla viner Roselyn, Solaris, Solaris svensk ek, "Murella" och Selense
samt ett botrytiserat dessertvin Noble som inte är släppt någonstans!
Du får lite smått och gott att äta till vinerna.
695 kr per person inkl vin och passande tilltugg! Avisera ev matallgergier vid bokningen.
Förbokning är nödvändig och det gör du via vår bordsbokning på vår hemsida www.swedishwinecenter.se
Anmälan är bindande och avbokning kan du göra fram till dagen innan utan kostnad. Vid anmälan betalar du en
handpenning som dras av vid slutnotan. Vid avbokning senare än 1 dag innan evenemanget återbetalas inte
handpenningen.

Kom på AW på Vinbaren vid Kanalen!
Välkommen tillbaka från sommarsemester, sol, bad, god mat och dryck – det hoppas vi att ni har fått
möjlighet att njuta av. Dags att ta en AW med kollegor och vänner och utbyta dina sommarminnen!
…..och AW kan du du ha varje dag vi har öppet.
Företag? Du kan boka bord till er AW så får ni en egen hörna.

Anna Lindhs Plats 10, 211 18 Malmö
E-mail: vinbaren@swedishwinecenter.se

Hemsida: www.swedishwinecenter.se
Gilla oss på FB och Instagram

AfternoonChampagne på lördagar 495 kr
Vi dukar ditt bord med skaldjur i säsong såsom räkor, havskräfta, musslor och ostron (kan variera utifrån
säsong) – sandwichar, ostar, scones och du avslutar med goda bakverk. Toppa det med ett glas Champagne
eller ett glas av våra svenska mousserande!
Pris 495kr per person
Inkl 1 glas champagne 650kr per person
Inkl 1 glas svenskt mousserande 625kr
Kan bokas på lördagar 14.00 – 16.00 (ej 24 sep)
Förbokas senast 2 dagar innan på vår hemsida www.swedishwinecenter.seoch du betalar en
anmälningsavgift på 200kr som regleras på slutnotan.
Avbokning senast 2 dagar innan, därefter återbetalas inte anmälningsavgift.
Notera att det ingår skaldjur i vår Afternoon Champagne, vi kan ersätta med annat vid allergi, dock så kan
vi inte göra just detta vegetariskt eller veganskt.
Välkomna!

Vi har din e-postadress eftersom du har bokat via vårt bordsbokningssystem och kryssat i att du vill ha
Nyhetsbrev. Vill du inte ha fler Nyhetsbrev från oss? Vänd detta mail till oss och skriv Nej tack så tar vi bort
dig från Nyhetsbrevet.
Vi ses!
Jeanette & Johan och all fantastisk personal
Anna Lindhs Plats 10, 211 18 Malmö
E-mail: vinbaren@swedishwinecenter.se

Hemsida: www.swedishwinecenter.se
Gilla oss på FB och Instagram

