FROKOST MED FRISTELSER

Hver lørdag kl. 13.00 byder Restaurant Kanalen på frokoster med nye smage,
nye temaer og inspirerende introduktioner fra Jeppe Foldager, Anders Houman & Co.
4 retters frokost
Vin/drikke som passer til dagens tema og menu
Filtreret vand med/uden brus
Kaffe med sødt
- 695 31. oktober 2020

7. november 2020

14. november 2020

21. november 2020

28. november 2020

5. december 2020

12. december 2020

19. december 2020

16. januar 2021

23. januar 2021

BAROLO & CO

Kom og smag hvorfor Piemonte er et af italiens ypperste vinområder. Vi nyder de
forskellige vine fra Domenico Clerico og slutter selvfølgelig af
med en af husets top Barolo.

PRÆSIDENTENS FROKOST

Vi markerer det amerikanske valg mens vi skåler med vinene serveret ved
Barack Obamas store sejrs-lunch i 2012.

RIESLING - TYSKLAND

Kongen af Tyskland er Riesling og kongen skal jo fejres. Weingüter Wegeler og 		
Markus Molitor lærer os om kongens styrker og forskelligheder, både hans tørre 		
og søde side.

CHÂTEAUNEUF DU PAPE MED VENNER

Pavens nye slot kan noget og danskere elsker det. Domaine Vieux Télégraphe 		
laver noget af den bedste vin i området og det skal vi opleve.

DANSK ØL OG SNAPS

Julen er lige om hjørnet og traditionen tro skal det nydes med velbrygget øl og moderne
snaps. Bryghuset Møn og prisbelønnede Copenhagen Distillery sætter sammen julestemningen i gang.

CHIANTI OG TOSCANAS FAVORITTER

Barone Ricasoli fra Castello de Brolio har gode bud på perfekte vine til juleaften. 		
Vi smager de forskellige vine og du vælger din favorit.

DANSK ØL OG SNAPS

Julen er lige om hjørnet og traditionen tro skal det nydes med velbrygget øl og moderne
snaps. Bryghuset Møn og prisbelønnede Copenhagen Distillery sætter sammen julestemningen i gang.

ITALIENS SVAR PÅ CHAMPAGNE

Hvorfor altid drikke champagne nytårsaften, når du kan få andet, der er bedre? 		
Bellavista og Franciacorta er italiens svar på champagne - spørger du italieneren, 		
er det langt bedre. Kom og bedøm selv.

NYTÅRSKUR

Det nye år fejres med en østersbar og masser af champagne fra Mandois
og chablis fra Domaine Christian Moreau - Findes der noget bedre?

AMERIKANSKE VINE MED DANSKE ANER

Keld Johnsen fra American Wine kommer og præsenterer udvalgte amerikanske vine,
der alle har danske aner.
Book jeres lørdag på Restaurant Kanalen her

