Máte rádi dobré víno? Zajímá Vás gastronomie?

Přijměte naše pozvání na večer s víny Nezávislých vinařů Francie!
Zážitková degustace francouzských vín a specialit

FRANCIE VŠEMI SMYSLY
cena za osobu

590 Kč

sobota 12.září 2020
od 18.30 hodin v salónku
Společenského centra v Jablonném v.P.

Naše degustační menu:
Champagne Brut
Amuse-bouche: Petits Feuilletés au Salmon

Jako aperitiv sklenička delikátního suchého šampaňského spolu
s křupavou jednohubkou s lososem pro naladění chuťových pohárků.
***

MÍSTO KONÁNÍ:
SPOLEČENSKÉ CENTRUM
Zdislavy z Lemberka 328
47125 Jablonné v Podj.

REZERVACE:
775 719 243
info@winam.cz
www.winam.cz

Vallée de la Loire - Saumur, Blanc
Corniottes au Roquefort

Svěží bílé víno z odrůdy Chenin Blanc s vůní bílých květů a citrusů ve spojení s
křupavými taštičkami, plněnými výrazným francouzským sýrem Roquefortem.
***

Alsasko - Riesling d’Alsace
Coq au Riesling & Spaetzle

Ikonická kulinářská specialita alsaské kuchyně - kuřátko na víně s tradičními
nudličkami spolu s lehkým suchým Rieslingem, plným ovoce a minerálů.
***

Loire - Saumur-Champigny, Rouge
Galette de Sarrasin au Fromage

Lehkou ovocnou chuť a vůni zralých višní a malin z odrůdy Cabernet Franc
doplní tradiční svačinka vinařů - pohanková palačinka s kozím sýrem.
***

Languedoc - Pays d’Oc, Rouge
Picoussel

Noblesní červené cuvée s vůní griotky, koření a červených bobulí spolu s
pochoutkou místních vinařů z listů červené řepy, slaniny a sušených švestek.
***
Údolí Rhôny - Côtes du Rhône, Rouge

Croustade Avignonnaise

Elegantní krémové cuvée s vůní lékořice, červeného rybízu a tabáku výborně
doplní křupavou pochoutku z mletého masa, oblíbenou v oblasti Avignonu.
***

Bordeaux - Haut Médoc, Rouge
Pâté en Croûte

Exkluzivní cuvée “Cru Artisan”, které zrálo 18 měsíců v dubovém sudu s
okouzlující vůní zralého ovoce a vanilky doprovodí delikátní paštiku v těstíčku.
***

Perles du Soleil - Loire
Tarte au Citron Méringuée

winam - Váš průvodce gurmánskou Francii

Sladká tečka na závěr - klasický francouzský citrónový dortík skvěle doplní
polosuché perlivé víno z oblasti Loiry z odrůdy Melon de Bourgogne.

LOSOVÁNÍ O LÁHEV ŠAMPAŇSKÉHO NA ZÁVĚR VEČERA!
Akci pořádá WINAM s.r.o.
Jednotlivé vzorky zahrnuté v ceně reprezentují konzumaci celkem 0,7 l vína a jedné větší porce na osobu.

