Nimb Champagne Bar
Fredag den 5. august 2011
Hver den første fredag i måneden er der Champagne Bar på Nimb fra kl. 16 til 24 – med muligheden for
at stifte nærmere bekendtskab med liflige bobler fra månedens udvalgte champagneproducent – sammen
med i alt 12 ’åbne’ champagner, der kan suppleres med yderligere champagner fra Nimbs Vinotek.
Alle, der gæster Nimb Champagne Bar, bliver budt velkommen med et glas champagne fra månedens
udvalgte producent, og dem, der har reserveret plads, har mulighed for at deltage i en specialsmagning.
Der vil gennem de månedlige specialsmagninger og spontane Champagne Bar events være mulighed for
at opleve champagnes store diversitet – desuden er alle de bedste producenter i konstant udvikling, og
det er fascinerende og en stor fornøjelse at følge denne udvikling.
Nimb Champagne Bar den 5. august 2011 finder sted i Nimb Bar på 1. sal fra kl. 16 til 24.
Specialsmagningen finder sted fra kl. 17.00 til 18.30 i « Kuplen » og byder på en forsmag af en håndfuld
kandidater til Top-20 smagningen af 1999-årgangen den 19. november 2011. Der er således tale om en
’blind’ horisontal-smagning af kvalificerede vintage og de luxe cuvées fra 1999-årgangen.
Tilmelding: Direkte på www.shop.nimb.dk eller via mail til vinklub@nimb.dk .
Entré:

100 kr. - dog gratis for medlemmer af Nimb Vinklub.
Specialsmagningen koster 400 kr. p.p.
Se program for specialsmagningen kl. 17 på www.nimb.dk eller www.esprit-du-vin.com .
Bemærk venligst, at der er begrænset deltagerantal på specialsmagningerne samt i Nimb Bar
og at forudgående tilmelding er en forudsætning for deltagelse i specialsmagningerne.

Nimb Bar har hver den første fredag i måneden 12 udvalgte champagner, der kan købes glasvis.
Champagner fra dette kort kan også nydes ved efterfølgende middage i Nimbs restauranter og vinotek.
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