invitasjon

Amarone & Prosecco

Venetos vin ambassadører kommer til Oslo

Amarone: en fyldig rødvin, elegant og allsidig; kronjuvelen i Valpolicella,
og et av Italias mest interessante områder.
Prosecco er en musserende vin, frisk og fruktig;
Med sin helt egne stil og unike sammesettning ser verden denne vinen på ny.
Amarone og Prosecco, to unike viner som sammen jobber
for å fremme Venetos gastronomiske arv

Emilio Pedron

Chairman of the Consorzio per la Tutela dei Vini Valpolicella

&

Fulvio Brunetta

Chairman of the Consorzio Tutela Prosecco DOC

har den glede av å invitere deg

Mandag 30 mai 2011
14.30-17.30
på Grand Hotel - Salen
Karl Johans Gate 31
Hvor du møter et 30 talls produsenter og smaker deres viner
Under smakingen vil det serveres en gratis buffet med spesialiteter fra Veneto.
Du er hjertlig velkommen

rsvp innen 20 Mai 2011 på www.vinkelner.no eller ken@vinkelneren.no
For mer informasjon ta kontakt med Ken Canaiolo, tlf 901 36 883 eller se www.vinkelner.no

CAMPAGNA FINANZIATA
AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE N. 1234/07
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invitasjon

Amarone & Prosecco

Venetos vin ambassadører kommer til Oslo

Amarone: en fyldig rødvin, elegant og allsidig; kronjuvelen i Valpolicella,
og et av Italias mest interessante områder.
Prosecco er en musserende vin, frisk og fruktig;
Med sin helt egne stil og unike sammesettning ser verden denne vinen på ny.
Amarone og Prosecco, to unike viner som sammen jobber
for å fremme Venetos gastronomiske arv

Emilio Pedron

Chairman of the Consorzio per la Tutela dei Vini Valpolicella

&

Fulvio Brunetta

Chairman of the Consorzio Tutela Prosecco DOC

har den glede av å invitere deg

Mandag 30 mai 2011
på Grand Hotel - Salen
Karl Johans Gate 31
På følgende to fagseminarer med begrenset plass
11:00-12:00 Valpolicella & Prosecco: wines and territories
Merete Bø, Vinjournalist DN
12:30-13:30 The magic valleys of Amarone
Ken Canaiolo, President Norsk Vinkelnerforening
Etter smakingen vil det serveres en gratis buffet med spesialiteter fra Veneto.
Og du er hjertelig velkommen til å delta på vinmessen som starter kl 14:30
rsvp innen 20 Mai 2011 på www.vinkelner.no eller ken@vinkelneren.no
For mer informasjon ta kontakt med Ken Canaiolo, tlf 901 36 883 eller se www.vinkelner.no
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