
Utfärd till Skepparps Vinfestival och Tareq Taylor lördag 27 juli

 

Skepparps vingård har vinfestival 26-27 juli, där i princip alla Skånska vinodlare kommer och visar upp 

sina viner. En trevlig tillställning där man har tillfälle att jämföra odlarnas viner. Det finns både vita, 

rosé, röda och mousserande viner att prova. Med ett glas i handen kan man gå runt och provsmaka 

vilka viner man vill. När man sen blir hungrig har Tareq Taylor dukat upp en måltid helt anpassad 

efter Solaris druvan. Så detta blir en kombinerad Mat & Vin utfärd 

Munskänkarna Ringsjöbygden planerar en bussresa dit på lördagen den 27 juli, så att ingen behöver 

köra och alla kan prova vinerna.  Efter besöket på vinmässan går vi in hos Tareq Taylor och äter en 

måltid helt anpassat till vinet. Sen kan vi summera våra intryck av vinerna innan vi åker hemåt igen. 

Resplan: 

 11.30 avfärd Höör, 11.45 avfärd Hörby 

 13.00–15.00 Besök på Skepparps Vinfestival 

 15.00 Tareq Taylor bjuder in på mat. Vin finns att köpa. 

 Ca 17.00 hemresa, återkomst Hörby/Höör ca 18.00-18.30 

Vad kostar då detta (betalas i samband med anmälan) 

 Bussen kostar 4 800 kr. Blir vi minst 24 st. så kostar bussen 200 kr per person  

 Mat hos Tareq Taylor kostar ca 195 kr, förra året fick vi en väldigt god tallrik med 

läckerheter. 

 Totalt 395 kr (Som ni ser ovan kan bussbiljetten öka eller minska något pga antal deltagare) 

För att prova vinerna kan man på plats köpa Glas + 10 vinkuponger som kostar 260 kr.  Man kan 

alldeles utmärkt vara 2 att dela på ett glas om man så vill. 

Anmälan via www.munskankarna.se senast söndag 16 juni, så vi kan boka buss + måltid. Bindande 

anmälan då maten måste betalas i förväg, nytt för i år. Även gäster välkomna! 

Välkomna till en intressant eftermiddag önskar Styrelse 

http://www.munskankarna.se/

