FJORDGÅRD VIN & VADEHAV . RUNDVISNING OG SMAGNING
Vores program ser almindeligvis således ud:
Ankomst og samling.
Parkering på græsset ved vinmarken.
Velkomst og rundvisning.
Rundvisning i vinmarken nord og syd for Fjordgård. Fortælling om vindyrkning i DK generelt og om vores
virksomhed.
Gåtur til Ho Bugt – og præsentation af sti med fri adgang fra Ho Bugt Vej til strandengen ved æ fywer.
Der er græs og fast bund hele vejen, men praktisk fodtøj anbefales, for det kan være vådt.
Rundvisningen fortsætter i vores lille fødevaregodkendte produktionsrum, hvor I får den korte version (som
min kone Hanne synes er lang..) af hvordan vi laver vin.
Smagning af vin og lokal ost.
Turen fortsætter i samlingslokalet, som er en del af vores garage eller i et mindre rum ved vineriet,
afhængigt af antal deltagere.
Rummene kan opvarmes med bl.a. varmeblæsere ‐ og der er fleecetæpper til rådighed efter behov.
Det er dog ikke et isoleret lokale, så vær for en sikkerheds skyld lunt påklædt.
Vi har dækket op til en hyggelig stund, og vil gøre hvad vi kan for at overraske jer positivt med hensyn til
dansk vin og lidt lokal ost. Der følger en uformel forklaring/fortælling med til smagningerne.
Vinsmagningen omfatter 4 vine – tilsammen ca. 2 glas. Vi giver info om alkoholindholdet for de, der skal
køre ‐ og de, der ikke skal køre, kan tage sig af sjatterne. For de, der evt. synes særlig godt om en eller flere
af vinene, vil der være mulighed for at købe flasker med hjem (betaling med MobilePay).
Varigheden af arrangementet er som regel mellem 2 og 3 timer – afhængigt af snakkelysten og af hvor
mange vi er.
Traktementet omfatter:
Fjordgård vinsmagning, der består af rundvisning og smagning af 4 forskellige vine/hedvine.
Med i smagningen er vand, brød – og lidt osteterninger til den sidste smagning, som er en hedvinstype.
Varighed ca. 2½ time ‐ prisen for dette er kr. 160,‐ pr. person.
Reduceret arrangement:
Varighed 1‐1½ time ‐ rundvisningen er den samme, men lidt komprimeret – og vi tager smagningen stående
med et enkelt glas vin, som serveres under halvtaget ved vores vinrum.
Så er prisen kr. 125,‐ kr. pr. person.
Mht. antal deltagere, vil vi gerne have bindende besked senest 3 dage før.
Jeg håber, det lyder interessant for jer – og hvis du har spørgsmål, er du velkommen
Vinlig hilsen
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