Activitats Marídame
Gener-Febrer 2016

Tast de vins de celler Abadal
Divendres 29 de gener, de 19h a 21h - 10€ (*)

Actividades Marídame

Presentació dels vins del celler Abadal, una nova imatge per un celler
amb molta tradicció.
(*) Podràs bescanviar els 10€ en la compra dels vins tastats
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Formatges i vins catalans, un país per maridar

Activitats Marídame

Divendres 05 de febrer,Juny
de 19h
a 21h2013
- 30€
- Juliol
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Actividades Marídame

Formatges i vins catalans, un gran món obert a múltiples
Feb
Cava i coca,
demàSant
Joansommelier que
maridatges.
Vine amaridatge
descobrir-de la
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guiarà22en
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Selecció de caves per maridar amb les diferents versions
Jun.
de la coca de Sant Joan. Celebra la vigília de la revetlla

Marídame
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Embotits i els
seus maridatges
a 13:30h - 20€

TALLER

a Marídame amb els seus productes més típics.

Divendres 19 de febrer, de 19h a 21h - 30€
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aIniciació
13:30h - 20€ a la cata de vi i el seu maridatge
Una
taula d'ibèrics amb vi negre, tot un clàssic. Però hi ha altres
Dijous 27 de juny,
de 19h
a 21h - 20€
possibilitats,
vine
a descobrir-ho!!.
27
Dóna amb nosaltres les teves primeres pases en el món
Jun.
del vi i els productes que l’acompanyen.
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Tast de vins de celler Chivite

TALLER

Descobreix el maridatge! (Repetimel Diss. 27/ 7/ 13- 11:30h a13:30h)

a 13:30h - 20€

Cata de copes
a 13:30h - 20€
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Dissabte 13 de juliol, de 11:30h a 13:30h - 20€

Actividades
Marídame
Actividades
Marídame

El
gran celler clàssica de Navarra, i un celler sinònim de maduresa,
13
Saben igual els vins en totes les copes? Sabies que hi ha
elegància
i saber fer.
Jul.
una copa per a cada tipus de raïm? Ciència, o esnobisme?
(*) Podràs bescanviar els 10€ en la compra dels vins tastats

els seus maridatges

TAST

TALLER

Vine i descobreix el sentit dels diferents tipus de copes.

pernill
aEl13:30h
- 20€i
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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€.
Dijous 18 de juliol,
19hl’import
a 21:30h
- 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

TAST

0h

Divendres 26 de febrer, de 19h a 21h - 10€ (*)

a 13:30h - 20€
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