Ons cursusaanbod Najaar 2017
Ons cursusaanbod is dit najaar opgebouwd uit losse
zondagmiddagen (14:00-17:00) en woensdagavonden (20:0023:00). We zoeken een balans tussen leren, proeven en ook
veel gezelligheid! Per middag/avond proef je 12 mooie wijnen,
icm bijpassende hapjes. Min. 10 en max 12 deelnemers; kosten
p.p. per middag/avond €50.

Woensdag 20 September
Into the Grape: Chardonnay
In één avond leer je alles over
deze druif. Natuurlijk gaan we veel
proeven, zodat je precies weet
welke Chardonnay het meest
aansluit bij jouw smaak.

Zondag 24 September Workout:
De kunst van het Proeven
Goed proeven kun je leren! We
staan stil bij basissmaken,
structuur etc. En dan het
moeilijkste: hoe benoem je alles
wat je ervaart.

Woensdag 27 September
Op Wijnreis: Spanje
Bekend van de Rioja en Rueda.
Maar er is zoveel meer. In één
avond staan we stil bij diverse
druivenrassen, streken, en
ontwikkelingen. Interessant!

Woensdag 4 Oktober
Into the Grape: Syrah/Shiraz
In één avond leer je alles over
deze druif. Natuurlijk gaan we veel
proeven, zodat je voortaan precies
weet welke Syrah of Shiraz het
meest aansluit bij jouw smaak.

Woensdag 11 Oktober
Op Wijnreis: Portugal
Het begint al met de inheemse
druiven met klinkende en heel
onbekende namen! Boeiende
wijnen met verrassende frisheid
en diepte.

Woensdag 25 Oktober
Into the Grape: Merlot
In één avond leer je alles over
deze druif. Natuurlijk gaan we veel
proeven, zodat je voortaan precies
weet welke Merlot het meest
aansluit bij jouw smaak.

Zondag 29 Oktober
Workout: Desserts &
Dessertwijnen
Hoe kies je een dessertwijn. Welke
soorten dessertwijnen zijn er
allemaal? Wat zijn de verschillen
in stijlen?

Woensdag 1 November
Op Wijnreis: De Rhône
Best bekend, maar hoever kom jij
met het benoemen van de
enorme diversiteit in rood en in
wit? We staan stil bij de
verschillende samenstellingen en
bereidingswijzen.

Woensdag 15 November
World of Wines – The Game!
We dagen je uit mee te doen aan
het spel ‘World of Wines’! Test je
kennis over alles wat met wijn te
maken heeft. Blind proeven!
Natuurlijk een avond met heel
veel fun.

Zondag 26 november
Workout: (Un)wooded
De wijnmaker bepaalt de wijnstijl.
Welk effect hebben verschillende
wijzen van bereiding? Wat is het
effect op houdbaarheid. En
belangrijkst: wat proef je terug?

