
Stationsprovning av Medlemmarnas Favoritviner 
Ikväll blir det en personlig och spännande provning där vi som provar viner får flanera runt och njuta av 
värdarnas/värdparens favoritviner. Det kommer att serveras vin vid sex olika stationer. Det blir vin från Libanon, 
Argentina, USA, Italien, Tyskland och kanske Frankrike.  
Först blir det en kort presentation av favoriten från varje värd. Sedan börjar vinpromenaden med besök och 
provning vid de olika vinstationerna. För att underlätta möjligheten att få prova och njuta och låta smaksinnena 
känna efter i lugn och ro så blir vi indelade i lag och får följa en bestämd turordning vid stationsbesöken.  Det blir 
säkert många trevliga och berikande samtal med våra värdar. Du ges förstås möjlighet att ställa frågor och få veta 
mer om vinet du provar. Kanske någon/några av värdarnas favoritviner även blir dina favoriter?  
Även vår kock Niclas har valt en Favorit. Kockteamet med Niclas i spetsen kommer att bjuda oss på helstekt 
ryggbiff med gorgonzolasås. Köttet är förstås lokalproducerat. Till det serveras klyftpotatis, grönsaker och en 
sallad. Till maten serveras det två röda viner som har valts ut av Lars, vår ordförande. Vi får kanske veta om dessa 
tillhör Lars favoriter?  
Vinerna till maten är Nr 79097, Brigaldara, Ripasso Superiore, 2017, Venetien, Italien (139 kr) och Nr 2163, 
Tamaral, 2017, Ribero del Duero, Spanien (139kr).  Så här med två viner ges det ju möjlighet att känna efter hur 
maten möter vinet. Ni som var på Lisa Solbergers provning om mat och vin i våras kanske har glädje av det nu. 
Som extra avnjutning serveras dessert och kaffe.  

  
Kom ihåg era Tastevin och glas!  Obs Insläpp tidigast 18:15 

Välkomna önskar styrelsen. 

 

 

 

Medlemmarnas Vinfavoriter 
Fredag 20/9 2019 kl 18:30   

Folkets Hus Hörby 

Anmälan 

Gör du via www.munskankarna.se  

senast mån 16/9. 

Gäster, i mån av plats, från tors 12/9. 

Betalning 

Till BG 5807-8080 senast mån 16/9. 

450 kr för medlemmar, 550 kr för gäster 

Använd OCR-numret vid betalningen. 

Buss 

Avgår från Netto  

Höör kl 18.10 

Hemresa kl 22.30 

Program 2019  

25 okt Provning  Folkets hus Hörby 

22 nov Gåsmiddag  Folkets Hus Hörby 

15 dec Julviner  Ekeliden Höör 

  

 

 

Kvällens sex viner   

 
Nr Namn Pris 

 

0000 Chateauneuf de Pape?  
  
 

000 kr 

6533 Louis M. Martini, Sonoma Cabernet 
Sauvignon, USA, 2015, rött 

159 kr 

96342 A. Christmann, Idig Trocken Reisling 
Grosses Gewächs, Tyskland, 2017, vitt 
 

425 kr 

16554 Trapiche Malbec, Oak cask, Argentina, 
2018, rött 
 

89 kr 

70636 Donna Gina, Fattoria di Fugnano e 
Bombereto, Italien, 2015, rött 
 

149 kr 

7463 Chateau Musar, Libanon, 2012, rött 
 

339 kr 

   
 

Ringsjöbygden 

 

  

http://www.munskankarna.se/

