Cata de cerveses Damm amb maridatge
Data: 15 - 12 - 2017
Hora: 20:30h a 22:30h
Lloc: Lounge Restaurant Sentits ( Blanes )
Dirigit per: Carlos Cervantes ( Director de relacions exteriors del Grup
Damm )

Descripció
Una aproximació al món de la cervesa. La història de la mateixa, les seves diferents
elaboracions i tipus del grup Damm. Experimentarem i descobrirem els diferents
aromes i sabors que trobarem en els diferents tipus de cerveses a tastar. Parlarem de la
importància de la copa, la manera de servir els diferents tipus de cerveses i la nostra
proposta de maridatge amb productes de temporada que ens prepararà el xef Oscar
Vilà i el seu equip.

Cerveses i el seus maridatges
Estrella Damm .- Salmò marinat, recordant a Maison Toisgros.
Inèdit .- Ostra amb gelatina de cervessa i ous de truita
Malquerida .- Corball i cítrics de fonoll marí
Daura .- La reina de Blanes, La gamba vermella
Voll Damm .- Croqueta de moniato i formatge parmesà
Turia Märzen .- Rovellons
AK Damm .- Risotto de boletus edulis amb l’ esques de rellom de vaca curada
Bock Damm .- Mini Sacher de ger i petit four de xocolata blanca I curry
Per situacions imprevistes es podrien susbtituir alguna cervessa o tapa per una altre del
mateix valor i característiques

Condicions Generals
Preu .- 30,00€ (preu socis Club Vela Blanes: 25,00€, obligatori identificació)
Places limitades. Mínim 15, Màxim 20 persones.
Les reserves es faran per rigorós ordre d’ inscripció i quedaran confirmades al fer el
pagament. En cas d’ anulació de la reserva es retornarà l’ import si s’ avisa amb 2 dies
abans de la data. Si te al·lèrgies o intoleràncies es absolutament necessari que es posi
en contacte amb nosaltres abans de fer la reserva. Totes les elaboracions i/o cerveses
poden tenir algun aliment al·lergogen dintre dels seus ingredients. (Reglament EU
1169/2011).

