NYHEDSBREV november 2017
VINSMAGNING fredag den 17. november
Ungarsk vinsmagning med middag og foredrag
Smag 7 forskellige vine fra Kovács Nimród fra Eger
Sted - Kildeskovhallens Selskabslokaler
Adolphsvej 25, 2820 Gentofte
Tid - kl. 19:00 - dørene åbnes fra kl. 18:30
Tilmelding - www.hungaria.dk under reservation hungaria.dk/reservation.html
Pris 680,Vi præsenterer i samarbejde med Noemi Pinter 7 vine fra Kovács Nimród og
serverer en 3 retters ungarsk menu som forberedes af vores superkok fra Hungaria Restaurants tid,
József Huszár, som kommer med fly direkte fra Budapest til netop denne begivenhed.
Menuen består af en ungarsk smagstallerken, oksekæbe med grøntsags puré og kastanjedessert.
Vinsmagningen med middag afholdes på en af Kildegårdshallens fine lokaler i samarbejde med
Restauratør Ronaldo Mora. Reservationen gælder kun ved forudbetaling af 680,- som indbetales på konto
5020-1460552 eller MobilePay på 40 20 09 90
JULEVINMESSE på Hotel D’Angleterre lørdag den 18. november.
Hungaria Vinimport deltager på Julevinmessen på D'Angleterre.
Kom og smag god vin fra Ungarn!
Vi har særlig tilbud på dagen.
Alle er velkomne. Køb billetter fx på https://shop.b.dk/julevinmesse
Vælg mellem:
Første session: 14:00-16:30
Anden session: 17:30-20:00
Lunch 12:00-14:00 på Restaurant Koefoed + første session
Første session + Dinner 18:00-20:30 på Restaurant l’Alsace
Anden session + Souper 21:00-23:00 på Restaurant l’Alsace
Priser fra 300 kr.
JULEGAVE / JULEVIN
Bestil vin til jul eller køb julegavepakker til familien, venner eller firmaer!
Vores Kovacs Nimrod Monopol Superior Bikavér fra Eger 2012 har fået 6 stjerner fra AOV som bedste
Julevin i 2015 og 5 stjerne blev uddelt til Bock Hungaria Cuvée 2011.
Ch. Megyer Tojai Aszú 5 Puttonyos 2008 kan købes også i trækasser. Fremragende ledsager til ris a la
mande!
Besøg vores webshop på www.hungaria.dk/shop
VINREJSER GASTRO TURISME – FORÅR 2018
Luksusrejse med 4 overnatninger tilbydes i april og maj måned ved Balatonsøen. Info på www.hungaria.dk
Pris ca. 7.175,De bedste hilsner
Tillike Jørgensen

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så skriv venligst til kontakt@hungaria.dk eller ring på 40 20 09 90.
Besøg vores webside www.hungaria.dk , hvor du kan tilmelde dig til Ungarsk Vinklub, og som vi opdaterer jævnligt eller på
www.facebook.com/HungariaRestaurantVinbar / Hungaria Vinimport
Bemærk, vores nyhedsbrev kan afbestilles via www.hungaria.dk/afbestilling-nyhedsbrev.html .
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