Unik Calvados kommer till Borlänge!
Föreningens 147:e provning
Calvados är en spritdryck som tillverkas av äpplen alt. äpplen och päron i Normandie, Frankrike.
Det mest kända området (appellationen) är Pays d´Auge där endast äpplen är tillåtna. Sedan 1997
är även Domfrontais en egen appellation och till skillnad mot Pays d´Auge måste minst 30 % päron
användas. Liksom whisky destilleras Calvados i pot still och lagras sedan i ekfat av olika storlekar
under minst 2 - 3 år.
De Calvados som skall provas är inköpta på plats hos Pierre Huet i Pays d´Auge och Lemorton i
Domfrontais, två av de mest välrenommerade producenterna inom sin appellation, och finns
inte tillgängliga i Sverige. För att erbjuda en unik upplevelse så är det bara gammal och unik
Calvados som ingår i provningen. När får någon återigen chansen att prova en spritdryck som
destillerades 1935?
Den äldsta Calvados som finns på Systembolaget är från 1939 och kostar 10994 kr/flaska - mer än
alla flaskor till den här provningen!
Denna kväll är det samtidigt Festival Salute vid Älvhagen, ett stenkast från Domnarvsgården,
så efter middagen kan du enkelt gå ut på restaurangens terrass och avnjuta ett spektakulärt
musikfyrverkeri!
Vill du vara med om en unik provning så har du nu möjlighet. Detta är ett tillfälle som aldrig
återkommer!
Medlemmar anmäler sig genom inbetalning enligt nedan. Gäst anmäls till Per Eriksson,
per@smad.se Om gästen får plats till provningen, meddelas detta av Per via mail. Betalning för
gäst skall därefter ske snarast. Provande som uteblir och inte avbokar får inte tillbaka
avgiften samt att calvadosen anses vara förbrukad. Provningen begränsas till 70 deltagare.
Registrerad betalningsdag hos plusgirot räknas som anmälningsdag.
Provningen leds av: Bernt Sjödin
Calvados vi ska prova är:

Glas

Lemorton Raretè
Lemorton 1972
Lemorton 25 Ans
Pierre Huet Cordon Or +30 Ans
Pierre Huet 40 Ans
Pierre Huet 50 Ans 1935-1985

NAS
25 år
30år
40år
50år

Egen
rank

Provn.
rank

40,0%
40,0%
40,0%
40,0%
53,4%
40,0%

Tid & plats: Lördagen den 6/9 kl: 16:00 Domnarvsgården, Borlänge
Efter provningen serveras: Förrätt: Rödbetssoppa med smetana och pepparrot. Varmrätt:
Hälleflundra med smörstekta kantareller, citronsås samt potatispuré samt kaffe och liten chokladbit
Pris medlem:
Pris icke medlem:
Pris enbart matgäst:

Provning 300:Provning 375:275:-

Provning och mat 575:- (exkl dryck till maten)
Provning och mat 650:- (exkl dryck till maten)

Betalning skall vara föreningen tillhanda senast 2014-08-25.
Postgiro nr 70464-3/SMAD. Ange för vem/vilka betalningen gäller.
Höstens preliminära program
2014-09-20 Laphroaig med John Campbell
2014-09-26 Convention
2014-10-11 Provning
2014-10-31 Suntory Provning med Tatsuya Minagawa
2014-11-13 Balvenie med Sam Simmons
2014-12-13 Exklusiv Provning 3

Välkomna önskar styrelsen!

