Luksus Bobler & lørdagsjazz d. 5 marts
Ayala:
Huset er ikke et af de største, men til gengæld et af de mest kvalitetsbevidste og altid med et knivskarpt
fokus på at producere delikate, friske champagner af høj klasse. I 2005 blev Ayala overtaget af champagnehuset Bollinger. Det fik stor betydning, da en betydelig kapital blev tilført og et storstilet investeringsprogram sat i værk. Man ønskede at nyplante markerne, renovere vineriet, investere i fade og nedsætte
udbyttet pr. ha, således at vinenes kvalitet og koncentration blev løftet. Alt skete med respekt for Ayalas
filosofi og stil i vinene.
Brut Majeur:
Brut Majeur er af typen non vintage - dvs. at man sammensætter vinen af flere årgange. Desuden er alle
tre druesorter, man benytter i Champagne, repræsenteret i denne vin. Fordelingen er 40 pct. pinot noir,
40 pct. chardonnay og 20 pct. pinot meunier.
Frisk let gylden vin med en usædvanlig flot mousse. Duften er rig og kompleks som en buket blomster
med nuancer af hvid frugt og citrus. I munden livlig, frisk og cremet. Perfekt som aperitif, men går også
glimrende til retter med hvid fisk, skaldyr eller kylling.
Fakta:
Land: Frankrig
Område: Champagne
Druer: Pinot noir, chardonnay og pinot meunier
Vinifikation: Konventionel
Lagring: 3 år på flaske
Alkohol: 12 pct.
Smag: Tør
Fun facts:
- Ayala champagne er Gorden Ramsays huschampagne i på alle hans restauranter
- Ayala har kontinuerligt været kongeligt hofleverandør af Ayala Champagne til det engelske hof
- Ayala er flere gange kåret til bedste non vintage champagne af danske vinjournalister
Jan Harbecks kvartet:
Jan Harbeck er jyde og fik sin musikuddannelse på Nordjysk Musikkonservatorium i
Aalborg. Siden fortsatte han til New York, før han søgte til det københavnske jazzmiljø.
Her har han mødt og spillet med udenlandske stjerner som James Moody, George Garzone
og Walther Smith. Desuden har han medvirket i et utal af danske bands og deltaget i flere
end 20 CD-udgivelser. Harbeck spiller helst 100 pct. akustisk for at skabe ægte nærvær
og naturlig lyd. Publikum fået øjne og ører op for Jan i et sådant omfang, at hans seneste
album med kvartetten er blevet den bedst sælgende danske cd i flere år med flere end
5000 eksemplarer.

