
 

Provningar vinter & vår 2020 
 

Lördagen den 25 januari klockan 15:15 
Provning med tema ”Porter & Stout” 

Ett mörkt tema denna gång 
Häng med på en provning där vi tittar på skillnader och likheter 

Pris medlem 275:- ej medlem 325:- 
 

Lördagen den 1 februari klockan 15:15 & 18:15 
Exklusiva provningar med Frida från Mikkeller 

I samband med våra danska veckor så kommer Frida hit och hjälper oss med inte bara en utan två 
provningar under dagen. 

Exklusiv Mikkeller i kranarna, dansk mat på menyn och en gemytlig stämning 
Alla ni öl tokar missa nu inte detta 

6 sorter kommer Frida att presentera 
Pris medlem 325:- ej medlem 375:- 

 
Lördagen den 15 februari klockan 15:15 

Provning med tema ”Laphroiag vs Bowmore” 
Nu ställer vi två av de mest kända Islay destillerierna mot varandra 

Häng med på en rolig provning i torvrökens tecken 
6 sorter provas i dagens provning 

Pris medlem 375:- ej medlem 425:- 
 

Lördagen den 29 februari klockan 15:15 
Provning med tema ”Amarone vs Ripasso” 

Vi ställer de två mest kända Italienska vintyperna mot varandra 
 Välkomna till en trevlig och smakrik provning 

6 viner utlovas i dagens provning 
Pris medlem 325:- ej medlem 375:- 

 
Lördagen den 7 mars klockan 15:15 

Provning med tema ”Dugges” 
Dugges är ett av våra mer kända microbryggerier 

Man gör allt ifrån lager till ale och suröl 
Häng med på en rolig provning där vi provar 6 av Dugges öl 

Pris medlem 275:- ej medlem 325:- 
 

Anmälan sker senast klockan 12 dagen innan provning till per@thefoxandanchor.se 
Frågor gällande provningar maila ovan eller ring gärna på 0709-285836 
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Provningar vinter & vår 2020 
 

Lördagen den 21 mars klockan 15:15 
Provning med tema ”Sauvignon blanc vs Chenin blanc´” 

Vi provar två av de vanligaste vita druvorna mot varandra  
Nu när solen börjar komma fram så provar vi lite vita viner 

6 viner provas i dagens provning 
Pris medlem 295:- ej medlem 345:- 

 
Lördagen den 28 mars klockan 15:15 

Provning med tema ”Gin & Tonic” 
En omåttligt populär provning som var helt fullbokad i höstas 

Välkomna in på en provning där vi testar oss fram i gin & tonic djungeln 
6 gin 6 tonics i dagens provning 

Pris medlem 375:- ej medlem 425:- 
 

Lördagen den 4 april klockan 15:15 
Provning med tema ”IPA” 

En ölsort som aldrig slutar att förvåna är IPA 
Det kommer fler och nya varianter hela tiden 

Häng med på en trevlig provning i humlens tecken 
6 sorter provas i dagens provning 

Pris medlem 275:- ej medlem 325:- 
 

Lördagen den 25 april klockan 15:15 
Provning med tema ”Pinot Noir” 

Ett lättare och lite somrigare rött vin 
Pinot Noir även om det är lättare så är det fullpackat med smaker 

Kom in och prova 5 sorter i en trevlig provning 
Pris medlem 295:- ej medlem 345:- 

 
Lördagen den 2 maj klockan 15:15 

Provning med tema ”Rom” 
Rom har alltid funnits med oss men har aldrig varit så populärt som nu 

Vi ska prova lagrad rom tillsammans med frukt och choklad 
Kom in på en kul och smakfull provning 

Pris medlem 375:- ej medlem 425:- 
 

Anmälan sker senast klockan 12 dagen innan provning till per@thefoxandanchor.se 
Frågor gällande provningar maila ovan eller ring gärna på 0709-285836 
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Lördagen den 23 maj klockan 15:15 
Provning med tema ”Rosé” 

Solen och värmen är på väg med stormsteg och vi ska prova rosévin 
Vi provar 6 sorter som kanske hjälper er att välja ut årets rosé 

Kom in på en trevligt rosa provning 
Pris medlem ”295:- ej medlem 245:- 

 
Lördagen den 30 maj klockan 15:15 

Provning med tema ”Sommaröl” 
Nej inte lättdrucken lager utan annat gott 

Kom inom och var med på en provning där vi provar sommarens öl 
6 sorter provas och bedöms 

Pris medlem 275:- ej medlem 325:- 
 

Lördagen den 13 juni klockan 15:15 
Provning med tema ”Cava” 

Vi firar in sommaren med lite bubbel 
Välkomna in på en provning där vi ger oss i kast med 5 olika Cava 

Pris medlem 295:- ej medlem 345:- 
 

Anmälan sker senast klockan 12 dagen innan provning till per@thefoxandanchor.se 
Frågor gällande provningar maila ovan eller ring gärna på 0709-285836 

 

mailto:per@thefoxandanchor.se

