VI ER GLADE FOR AT KUNNE INVITERE TIL

WINEMAKERS-DINNER
med Paul Lato
i egne lokaler hos

VINSPECIALISTEN AALBORG
Vingårdsgade 13 -15, 9000 Aalborg

PAUL LATO
Man siger at USA er skabt af drømmere. Læser man Pikkety er det for de
fleste vedkomne velhavende drømmere
men ind imellem er der nogle som falder uden for bægeret, som via talent, held
og mest af alt en masse hårdt arbejde
som lykkedes, får succes og der med
grund ligger succesen for deres børn.
Sådan en er Paul Lato.
Han startede som sommelier i Toronto,
hvor han som så mange andre fostrede
en drøm om at skabe sin egen vin, indtil nu intet unikt. Dernæst flyttede han til
Californien hvor han arbejdede for den
legendariske Jim Clendenen på Un Bon
Climat. Dernæst gik turen til Frankrig
hvor han dels arbejde for Chave familien i Hermitage og dernæst den ikoniske Henri Jayer i Bourgogne
Egentlig svarer ovenstående rejse til en
CBS studerende der har været i praktik hos Goldman Sachs og Apple for
dernæst at blive personlig assistent for
Jeff Bezos. Så meritterne var i orden da
han vendte tilbage til Californien, hvilket måske er årsagen til at han lykkedes
med at købe frugt fra nogle af Californiens vinavlere, en praksis som nærmest
er mere almindelig end at eje markerne
selv da vinmarker i Californien bedste
områder nu er så dyre at det pr m2 er
billigere at købe byggegrunde i Paris.
Resten er historie.
I dag bliver man skrevet op til hans
vine. Men er de det værd. Ja er det
umiddelbare svar, og argumentet findes i glasset hvor vinen uvanskede renhed gør dem til et ultimativt udtryk for
den mark som de kommer fra.

Onsdag • 12. JUNI 2019

KL. 19.00

Det er en udsøgt fornøjelse at kunne invitere til
dette spændende arrangement.
I samarbejde med Køkkenchef Daniel Ditman
og hans dygtige team af kokke fra Musikkens Spisehus,
serveres der en spændende 3 retters menu
baseret på lokale råvarer.
Paul Lato vil fortælle om vinene undervejs.
2016 Martinee Chardonnay
2016 Belle De Jour Chardonnay
2017 Martinee Pinot Noir
2016 Duende Pinot Noir
2016 Contender Pinot Noir
2017 Suerte Pinot Noir
Pr. person Kr.

775,-

Tilmelding og betaling direkte til:

VINSPECIALISTEN AALBORG . VINGÅRDSGADE 13-15 . 9000 AALBORG
TLF. 98 12 52 90 . AALBORG@VINSPECIALISTEN.DK

