
dryckestipsare
ROSELLAS

Vårt taxfree-sortiment är stort och vi 
finns tillgängliga både ombord och här 
på nätet för hjälpa dig att hitta rätt 
festdrycker för just den tillställning 
du planerar, med kvalitet till rätt pris, 
inom ramen för din budget. 
Vi ger tips på drycker och dryckes-
kombinationer, recept på bål eller 
välkomstdrinkar samt råd om 
mängd som behövs. 

vikingline.ax/dryckestipsarna

Typ av fest: 
Överraskningsfest 
för ett födelsedagsbarn

Antal personer: 10

Meny:  
Rökt lammtartar på svartbröd 
med picklade kantareller 
och äppelsallad

Bouillabaisse med skaldjur, 
lax, rouille och vitlökskrutonger

Chokladkaka med pistagenötter 
och vaniljvisp

Fråga till dryckestipsarna: Dryckestipsarna svarar:

Eftersom ni är 10 personer kommer två flaskor att räcka utmärkt till ett glas var! 
Er förrätt låter hur god som helst! Och när det är så många smaktyper på samma 
gång som sött, salt, rökigt och så vidare tror jag det skulle passa bäst med ett lite 
lättare rödvin som inte tar över allt för mycket. Vi har till exempel ett italienskt 
rödvin med corvinadruvan, alltså samma druva som är en del av Amarone, men som 
inte har torkats!
Scaica Corvina 2013, pris: 11,85 € x 2

Till varmrätten, i form av bouillabaise, brukar det traditionellt serveras vitt vin eller 
rosévin, men vill ni har rött har jag hittat ett roligt alternativ!
Notre Dame de Cousignac Cotes du Rhone 2012 EKO, pris: 8,15 € x 2

Och vill ni ändå ha ett vitt eller rosevin rekommenderar jag:
Miraval Rosé 2013, pris: 12,95 € x 2 eller 
Michel Lynch Reserve Graves 2014 (vitt), pris 10,75 € x2

Eftersom efterrätten är chokladbaserad borde ett bra portvin passa utmärkt, till 
exempel:
Dow’s Finest Reserve 75cl 15,10 € x1 
eller om ni vill lyxa till det ordentligt:
Dow’s Late Bottle Vintage 37,5 cl 13,80 € x2 

Totalt ca: 55 €

Det här var bara några exempel av de många möjligheterna som finns. Kom in 
och snacka med oss på vinsidan när ni åker över om ni har ytterligare frågor eller 
behöver hjälp att hitta vinerna.Vi ses ombord, och ha en trevlig överraskningsfest!
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