Activitats Marídame
Gener-Febrer 2017

Tast de vins “Low Sulfites”
Divendres 27 de gener, de 19h a 21h - 10€ (*)

Actividades Marídame

Vins baixos en sulfits, ¿que són ?, ¿són més sans? Respon aquestes i
altres preguntes tastant una selecció de vins "low sulfites"
(*) Podràs bescanviar els 10€ en la compra dels vins tastats
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Tast de vins del celler Artadi

Activitats Marídame

Divendres 3 de febrer, de
19h- Juliol
a 21h 2013
- 10€ (*)
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Artadi, una de les grans de la Rioja, però que també fa vins a Navarra
(Artazu) i Alacant (El Seque). Un mateix enòleg, diferents terrenys, climes i
raïms.

Cava i coca, maridatge de Sant Joan
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Selecció de caves per maridar amb les diferents versions

la coca de Sant Joan. Celebra la vigília de la revetlla
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a Marídame amb els seus productes més típics.

Divendres 10 de febrer, de 19h a 21h - 10€ (*)
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Iniciació a la cata de vi i el seu maridatge
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del vi i els productes que l’acompanyen.
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Tast de vins de celler Domini de
la Cartoixa
0h
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Descobreix el maridatge! (Repetimel Diss. 27/ 7/ 13- 11:30h a13:30h)

a 13:30h - 20€

Cata de copes
a 13:30h - 20€

Divendres 17 de febrer, de 19h a 21h - 10€ (*)
Dissabte 13 de juliol, de 11:30h a 13:30h - 20€
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En totes les sessions es tastaran un mínim de 4 vins, servits en copes Riedel.

0h

El quòrum mínim serà de 8 assistents per a totes les sessions.

Haurà de de
pagar-se
total abans
començar
l’activitat, les reserves seran efectives amb un import mínim de 10€.
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- de30
€
En el cas de voler cancel.lar la seva assistència o reserva, haurà de notificar-ho amb una antelació mínima de 48 hores
per poder realitzar un canvi per una altra sessió o recuperar l’import abonat.
En cas d’anul.lació, us ho notificarem amb una antelació de 24 hores, podent ajornar-se o canviar-se
per una altra sessió, o bé la devolució de l’import abonat.
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El Pernil sempre amb vi negre? Depèn ...

Deixa’t guiar pel nostre sommelier, i descobreix per que el vi
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