DRYCKESQUIZ
I ett unikt samarbete mellan Vinalliansen och Vingruppen i Norden arrangerar
N-Events ett nytt och spännande koncept- Dryckesquiz!
Underhållning på en ny nivå där dryckeskunskap integreras med quiz.
För de som önskar flätas musiken in som ytterligare ett element.
Sällan har det varit så roligt att lära sig något nytt!
Våra professionella dryckesexperter delar med sig av fakta och kuriosa om drycker.
Självfallet kommer visdomarna tillsammans med härliga och förmodligen nya smakupplevelser.
Dryckesteman att välja bland är vitt vin, rött vin, champagne, avec och drink.
Det går alldeles utmärkt att välja en dryck eller att kombinera flera.
Quizen hålls av professionell personal och i det här tävlingsmomentet kommer de nyförvärvade
kunskaperna väl till pass.
För de som önskar musik vävs den in i temat. Ett brett urval finns att välja bland.
Oavsett om ni väljer DJs eller trubadurer kommer duktiga artister garanterat förgylla festligheterna.
Dryckesquiz går även utmärkt att förena med luncher och middagar.
Till maten serveras då drycker utifrån ert tema.
Dryckesquiz är lärorikt och mycket stimulerande på flera plan, här finns verkligen något för alla!
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CHAMPAGNEQUIZ
I Champagnequiz integreras dryckeskunskap och provning med en tillhörande quiz.
Ni får nya kunskaper och förmodligen får ni också stifta bekantskap med några nya smaker.
För er som önskar väver vi även in musik som ytterligare ett element.
Njut av denna utomordentligt glamorösa dryck tillsammans med kollegor och vänner.
Våra champagneexperter berättar om allt från dryckens historia till lagring och själva tillverkningsprocessen.

Ni får prova cava, champagne och årgångschampagne samtidigt som ni får lära er att
skilja på och uttrycka olika karaktärer och smaker.
Efter den här upplevelsen är ni redo att mingla på de fina festerna och känna er trygga
med termer som brut och sabrera.
Kanske vill ni fokusera på enbart dryck och quiz eller lägga till både musik och mat?
Vi anpassar Champagnequiz efter era önskemål.
Passa gärna på att dricka någon av de utvalda sorterna som välkomstdrink eller till desserten.
Alla gäster får också en lista innehållande dryckernas namn och beställningsnummer
att ta med sig hem då kan de enkelt njuta av sina favoriter igen.
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RÖDVINSQUIZ
I Rödvinsquiz integreras dryckeskunskap och smak med en tillhörande quiz.
Ni får nya kunskaper och förmodligen får ni också stifta bekantskap med några nya smaker.
För er som önskar väver vi även in musik som ytterligare ett element.
Våra vinexperter berättar om Pinot noir, som på senare tid blivit lite av en trenddruva i vinvärlden.
Pinot noir är en blå vindruva och den viktigaste druvan i röda bourgogneviner.
Den är känslig och svårodlad, rätt hanterad ger den dock några av de bästa vinerna i världen.

Ni får prova ett urval Pinot noir från olika världsdelar.
Kanske vill ni fokusera på enbart dryck och quiz eller lägga till både musik och mat?
Vi anpassar Rödvinsquiz efter era önskemål.
Alla gäster får med sig en lista med dryckernas namn och beställningsnummer
att ta med sig hem, då kan de enkelt njuta av sina favoriter igen.
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VITVINSQUIZ
I Vitvinsquiz integreras dryckeskunskap och smak med en tillhörande quiz.
Ni får nya kunskaper och förmodligen får ni också stifta bekantskap med några nya smaker.
För er som önskar väver vi även in musik som ytterligare ett element.
Välkommen till det vita vinets värld! Våra vinexperter berättar om allt från dryckens historia till själva
tillverkningsprocessen.
Vita viner kan framställas både från gröna och blå druvor. Skalen tas bort från musten
innan jäsningen börjar. Det viktigaste när man gör vitt vin är att bevara aromerna
genom att jäsa vid lägre temperatur.
Vita viner finns i olika stilar, allt från friska, fruktiga, lätta till fatlagrade,
smakrika och tanninrika viner.
Ni får prova ett urval vita viner från norra Italien. Kanske vill ni fokusera på enbart dryck
och quiz eller lägga till både musik och mat? Vi anpassar Vitvinsquiz efter era önskemål.
Alla gäster får med sig en lista med dryckernas namn och beställningsnummer
att ta med sig hem, då kan de enkelt njuta av sina favoriter igen.
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GRAPPAQUIZ
Grappa – fulspritens väg till finsalongen
I Grappaquiz integreras dryckeskunskap och provning med en tillhörande quiz.
Ni får nya kunskaper och förmodligen får ni också stifta bekantskap med några nya smaker.
För er som önskar väver vi även in musik som ytterligare ett element.
Från att ha varit en angelägenhet enbart för den italienska vinbonden har grappa fått
en självklar roll i trendiga barer världen över.
I grunden är grappa ett enkelt brännvin som framställs genom att man destillerar
druvresterna – ”le vinacce” – som återstår efter pressningen vid vinframställning.
Länge var drycken förknippad med fattiga norditalienska bönder som i smyg drack den
hemgjorda akvaviten som välbehövd styrketår och värmealstrare. Men det var då.
Sedan ett par decennier är grappan rumsren och har dessutom blivit på modet.
Numera finns grappa i otaliga varianter, många druvsortsbetecknade.
Kanske vill ni fokusera på enbart dryck och quiz eller lägga till både musik och mat?
Vi anpassar Grappaquiz efter era önskemål.
Alla gäster får också en lista innehållande dryckernas namn och beställningsnummer
att ta med sig hem då kan de enkelt njuta av sina favoriter igen.
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DRINKQUIZ
I Drinkquiz samsas intressant kuriosa tillsammans med provsmakning och ett spänningsfyllt
tävlingsmoment. Tycker ni att cocktails och musik hör ihop? då ser vi även till att musiken förenas
med ert valda drinktema.
Lär er de gamla drinkklassikerna och vidga vyerna med populära nykomlingar. Eller uppfinn en helt ny drink,
kanske kommer den i framtiden att platsa bland celebriteter som Singapore Sling och Cosmopolitan.
Proffsiga bartendrar guidar gästerna genom olika spritsorter bland annat vodka, gin, rom, whisky,
och flertalet likörer. Med sina färdigheter visar de hur ni lyckas med drinkarna både till smak
och utseende. Och hur var det nu igen, ska man blanda eller skaka?
Med den här upplevelsen i ryggen kan ni överraska och bjuda på fest
med himmelskt goda och vackert dekorerade drinkar.
Kombinera gärna evenemanget med mat och musik,
vi anpassar Drinkquiz efter era önskemål.
Som en extra bonus får deltagarna med sig en lista med dryckernas namn
och beställningsnummer, allt för att underlätta för framtida drinkskapande.

STOCKHOLM
08 - 30 86 88

GÖTEBORG
031 - 708 06 88

MALMÖ
040 - 30 66 88

