Verrassende Portugese wijnproeverij!
Datum
Tijd
Plaats

19 februari
20.30 – 22.30 uur
Portugees restaurant Bliss, Annastraat 13, DEN HAAG

Weinig mensen weten hoe goed de Portugese wijnen in de afgelopen 10 à 15 jaar zijn geworden. Met name
de wijnstreek Alentejo timmert aan de weg met heerlijke wijnen. Daar willen wij je mee in contact brengen
door WIJNREIZEN en WIJNPROEVERIJEN. En om je te overtuigen van de kwaliteit geven wij een wijnproeverij
omlijst door Portugese tapas in restaurant Bliss in de Annastraat.
In een gezellige ambiance proef je 7 goede wijnen. We beginnen met een mousserende, dan enkele witte
wijnen, en natuurlijk de rode wijnen van Bart, die in de Alentejo een kleine wijngaard heeft. We sluiten af
met een dessertwijn.
De wijnen gaan niet alleen vergezeld door hapjes, maar ook door onze verhalen over Portugal als wijnland
en informatie over een wijnreis naar Portugal in oktober.

Wie zijn wij?
Wij zijn drie mensen die erg enthousiast zijn over de wijnen uit Portugal. Het portgebied kennen we al, ons
gaat het om nieuwe wijngebieden zoals de Alentejo.
Luís Lopes, eigenaar van restaurant Bliss, http://blisscake.nl. Bij hem kun je lekker Portugees eten, maar hij
heeft ook uitstekende Portugese wijnen, waarover hij gepassioneerd kan vertellen.
Bart de Vetten, wijnboer in de Alentejo, http://www.dequinta.nl. Bart heeft jaren in Portugal gewoond en
bezit een kleine boerderij bij het stadje Arraiolos, waar hij enkele jaren geleden een wijngaard heeft
aangeplant. Hij heeft een zeer goede wijnmaker.
Els Groot, vinoloog en organisator van wijnreizen, http://elsgrootwijnworkshops.nl. Els biedt eind oktober
een wijnreis in Portugal aan.

Opgeven
Graag bij Els, info@elsgrootwijnworkshops.nl. Je ontvangt dan een factuur. Na betaling ontvang je een
bevestiging van je deelname. Voor informatie kun je bellen naar Els 06 4386 1122 of Bart 06 5319 9069
De prijs bedraagt € 35 p.p. Geef je snel op want het maximum aantal is 20 personen.
Hoe kom je op de Annastraat?
Trein: Van Station Den Haag CS is het 15 min. lopen door historisch Den Haag, over het Binnenhof.
Auto: Parkeren kan bij Q-Park Grote Markt. In 6 minuten loop je naar de Annastraat.

