
 

Provningar Vinter och Vår 2019 
 

Lördagen den 26/1 klockan 15:15 
Öl provning med tema ”Imperial” 

Populär öl så som IPA, Stout och Porter bär ofta detta andra namn. 
Ett annat namn är dubbel men vi ska prata mer om det 

Välkomna till en smakrik värmande och alkoholstinn provning 
6 sorter provas och bedöms 

Pris medlem 325:- ej medlem 375:- 
 

Onsdagen den 30/1 klockan 18:00 
Provning med tema ”Rom” 

Vi får besök av Fredrik Norell ifrån 
Fredrik skall lära oss allt om två rom tillverkare 

Angostura och Ron Barcelo 
6 sorter skall vi prova 

Välkomna på en trevlig lill-lördag hos oss på Foxen 
Pris medlem 345:- ej medlem 395:- 

 

Lördagen den 9/2 klockan 15:15 
Vinprovning med tema ”Cabernet” 

Vi ska ge oss i kast med Cabernet Sauvignon 
6 sorter alla ifrån olika delar av världen 

Allt för att ge en bra bild om hur olika cabernet är 
Kom in på en rolig och givande provning 

Pris medlem 295:- ej medlem 345:- 
 

Lördagen den 23/2 klockan 15:15 
Whiskyprovning med tema ”Blended Malt” 
Det finns Blended whisky och blended malt 

Blended malt är bara maltwhisky som vi har blandat ihop ingen billig grainwhisky. 
Kom in på en intressant och smakrik provning 

5 sorter ska provas 
Pris medlem 345:- ej medlem 395:- 

 

Lördagen den 2/3 klockan 15:15 
Öl provning med tema ”Brittisk Ale” 

En provning tillbaka till rötterna 
Vi ska prova allt ifrån en mild till en scottish strong 

Brittisk ale har länge vart en favorit och har fantastiskt mycket att erbjuda. 
Vi provar 6 sorter i dagens provning 
Pris medlem 275:- ej medlem 325:- 

 

Anmälan till provning skall vara inne senast klockan 12:00 dagen innan provning 
Den görs på mail till per@thefoxandanchor.se 

Vid frågor ring gärna 0709-28 58 36 

mailto:per@thefoxandanchor.se


 

 
 

Provningar Vinter och Vår 2019 
 

Lördagen den 16/3 klockan 15:15 
Provning med tema ”Druvsprit” 

I Italien heter det Grappa i Spanien Orujo 
De flesta länder som har vintillverkning gör även sin egen ”grappa” 

6 sorter provas i dagens provning  
häng med på nåt riktigt kul 

Pris medlem 345:- ej medlem 395:- 
 

Lördagen den 30/3 klockan 15:15 
Ölprovning med tema ”IPA” 

Något som fortfarande håller sig starkt är IPA 
Vi ska ge oss in i dess underbart humlade värld  

Vi provar allt ifrån ljus till mörk 
Pris medlem 255:- ej medlem 305:- 

 
Lördagen den 6/4 klockan 15:15 

Ölprovning med tema ”Påsköl” 
En dryck som ska matcha maten vi äter till påsk 
Kom in på en trevlig provning i vårens tecken 

6 sorter skall provas 
Pris medlem 255:- ej medlem 305:- 

 
Lördagen den 27/4 klockan 15:15 

Provning med tema ”Gin” 
En efterfrågad provning kommer åter 

Denna gång skall vi prova small batch gin och lagrad gin 
6 sorter i en smakrik provning 

Pris medlem 355:- ej medlem 405:- 
 

Lördagen den 4/5 klockan 15:15 
Vinprovning med tema ”Chablis” 

Ett torrt friskt vin skall vi prata om och prova 
Kom med på en fantastik vinprovning 

6 sorter skall vi prova 
Pris melem 295:- ej medlem 345:- 

 
Anmälan till provning skall vara inne senast klockan 12:00 dagen innan provning 

Den görs på mail till per@thefoxandanchor.se 
Vid frågor ring gärna 0709-28 58 36 

mailto:per@thefoxandanchor.se


 

 
 

Provningar Vinter och Vår 2019 
 

Lördagen den 25/5 klockan 15:15 
Provning med tema ”The Macallan” 

Vi ska ge oss i kast med det ikoniska destilleriet Macallan 
Speysidewhisky visar sina bästa sida 

5 sorter skall provas  
Pris medlem 375:- ej medlem 425:- 

 
Lördagen den 1/6 klockan 15:15 

Ölprovning med tema ”Veteöl” 
Vi skall prova weiss och wit i en härligt somrig provning 

Allt ifrån det brödiga till det citrussmakande 
Välkomna in på en rolig provning 
Pris medlem 255:- ej medlem 305:- 

 
Lördagen den 8/6 klockan 15:15 

Vinprovning med tema ”Cava vs Cremant” 
Vi ska prova dessa 2 typer av mousserande vin mot varandra 

Spanien med sin berömda Cava och Frankrike med sin Cremant 
Kom in på en fantastikt bubblig provning 

Pris medlem 295:- ej medlem 345:- 
 

Lördagen den 15/6 klockan 15:15 
Vinprovning med tema ”Rosé” 

Återkommande provning inför sommaren 
Sist var det i det närmsta fullsatt i denna populära provning 

6 roséviner skall provas och betygsättas 
Välkomna in på en rosa provning 

Pris medlem 295:- ej medlem 345:- 
 

Utöver det som finns med på schemat har vi ytterligare provningar på gång med våra leverantörer 
Dessa kommer mer info om så snart de är klara 

 
Nu tar vi ett sommaruppehåll med är åter igen i augusti med nya trevliga provningar 

 
Anmälan till provning skall vara inne senast klockan 12:00 dagen innan provning 

Den görs på mail till per@thefoxandanchor.se 
Vid frågor ring gärna 0709-28 58 36 

mailto:per@thefoxandanchor.se

