På djurens villkor!
Eriksberg

Vinprovning på Eriksberg Vilt & Natur
Eriksberg har ett brett sortiment av viner i sin vinkällare för att höja graden av upplevelsen i
samband med måltider. Vi kan idag erbjuda ett stort utbud av designade provningar.
Botanisera bland viner från världskända distrikt med varierande teman eller välj ut tillsammans
med personal från Eriksberg och dedikerad vinkännareselekterade viner ur vår mer exklusiva
repertoar. Vi kan skräddarsy arrangemanget utefter era önskemål från ert intresse kring vin.
Exclusive: Spännande viner utvalda efter olika teman: druvor, region/ land, stil, och
matvänlighet.
More exclusive: Klassiska viner från skilda ursprung, druvor och producenter som är
innovativa vad gäller utveckling och prisvärdhet.
All exclusive: Världsberömda viner med enastående drag från hängivna producenter som
avspeglar både tradition och nyskapande.
Stationsprovning: Här rör vi oss bland gårdens olika miljöer och stannar på utvalda platser
för att prova viner med passande tilltugg och samtidigt ta del av Eriksbergs historia. Prova vitt
vin och skaldjur på bryggan i Maraviken, rosévin med vilt-tapas på Utsikten med vy över
Östersjön och Dragsö. Kanske avsluta i Bergsalen med ett glas labelvin?
Ovanstående arrangemang kan även kombineras med relaxavdelningen, middag samt och
dryck från köket på Eriksberg Vilt & Natur.

För bokning, prisförfrågan och mer information, vänligen kontakta oss på:
telefon 0454-56 43 80 eller e-post bokningar@eriksberg.nu
Välkomna till en upplevelse!
Eriksberg Vilt & Natur AB, 374 96 TRENSUM
E-post: info@eriksberg.nu. Telefon: +46 (0) 454 56 43 00.
Fax: +46 (0) 454 56 43 99. Hemsida: www.eriksberg.nu
Bankgiro: 239-5754. Org nr: 556724-1459.

Nedan följer exempel på inriktningar av vinprovningar.
Mousserande+champagne vinprovningar
* More exklusive – varierade klassiska distrikt
Vita vinprovningar
* Exclusive – varierade klassiska distrikt
* More exclusive – utvalda vingårdar i Frankrike
* Moreexclusive – extra ordinära klassiska producenter
* All exclusive – av Eriksberg utvalda vinslott i Alsace
* All exclusive – av Eriksberg utvalda vinslott i Frankrike
* All exclusive – selekterade vingårdar av Eriksberg
* Supra exclusive – på besök i Eriksbergs vinkällare,
handplockade viner
Röda vinprovningar
* Exclusive – varierade klassiska distrikt
* Exclusive – röda viner i vardagen
* More exclusive – extra ordinära klassiska producenter
* Moreexclusive – röda viner till fest
* More exclusive – röda viner till viltkött
* All exclusive – selekterade vingårdar av Eriksberg
* All exclusive –av Eriksberg utvalda viner från Italien
* All exclusive – röda viner möter det vilda från Eriksberg
* All exclusive – viner med karaktär, elegans och dramatik
* Supra exclusive – val ur Eriksbergs vinlista från
Bourgogne
* Supra exclusive – val ur Eriksbergs vinlista från
Bordeaux
* Supra exclusive –på besök i Eriksbergs vinkällare,
handplockade viner
Dessert vinprovningar
* More exclusive – varierade klassiska söta viner
* Supra exclusive – på besök i Eriksbergs vinkällare,
handplockade viner
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