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Även på onsdagskvällar ska det provas vin, givetvis. Vad sägs om 

dessa sköna teman? 

 8 september – Spanska ö-viner 695 kr  

Mallorca och Kanarieöarna är inte bara semesteröar utan även 

vinproducerande öar. Vi kikar närmare på dessa ö-viner och drömmer 

oss iväg till solen!  

22 september – Balkan 695 kr  

Viner från Balkan blir allt vanligare på våra svenska hyllor och jag 

ska göra ett tappert försök att få tag på några härliga varianter åt 

oss att prova. Häng med!  

 

13 oktober – Sherry och mat i kombination 895 kr  

Sherry är det ultimata matvinet och kommer i så många varianter. 

Efter min resa till Jerez är jag nu ivrig att guida er genom hela 

raddan och hitta en god munsbit till varje sherry. 

 

 



 

3 november – GSM från BiB till finvin 695 kr 

Grenache, Syrah och Mouvedre är den klassiska Rhoneblenden som även spridit 

sig till Australien och Sydafrika. Vi provar viner i olika prisklasser, från billigt 

till dyrt, och ser om vi klarar att klura ut vilket som är vilket.  

 

24 november –Svenska viner 795 kr 

Det händer mycket i våra svenska vingårdar och det är faktiskt riktigt kul att 

prova “våra egna” viner. Kanske lyckas jag till och med få hit en svensk vinbonde 

som kan berätta lite mer om vinodlingen och klurigheterna med att få till det 

här i Norden. 

 

 

 

 

8 december – Gamla mot Nya Världens Riesling 695 kr 

Kan man känna på en Riesling var i världen den är odlad? Vad kännetecknar 

vinerna från olika länder? Kom och prova så får du lära dig just det! 

 

 



 

29 december - Nyårsbubbel 895 kr 

Ännu är det inte för sent att köpa bubbel till nyårsafton! Kom och prova med mig 

och se om du hittar en ny favorit till årets festligaste afton        

 

 

Under september och en bit in i oktober provar vi vin på 

Vikingagatan 5 i Vasastan, sedan flyttar vi till Själagårdsgatan 21 i 

gamla stan, precis invid tyska brunnen. Provningarna brukar hålla på i 

1 ½-2 timmar, starttid 18.30. 

Anmälan gör du på mail till vinprovning@sommelierskan.se och 

faktura kommer ca en månad innan aktuell provning. Betald 

vinprovning återbetalas ej men får överlåtas. Vid akut sjukdom 

hjälps vi åt att lösa så att du kan komma vid annat tillfälle. 

 

Varmt välkommen med din bokning! 
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