Oferta Degustacji
Whisky oraz Win Wzmacnianych

w w w.pickandtaste.pl

Niniejsza oferta przedstawia propozycję współpracy z firmą Pick and Taste.
Jesteśmy gotowi również do rozmów prowadzących do uszczegółowienia niniejszej
oferty.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:
Pick and Taste
info@pickandtaste.pl
Tel: 22 855-55-05
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Degustacja

Degustacja Whisky oraz Win Wzmacnianych - jest połączeniem dwóch bardzo
często przez nas prowadzonych szkoleń, a mianowicie degustacji whisky oraz win.
Celem tego szkolenia jest pokazanie jak wiele aspektów aromatycznych i
smakowych whisky zależnych jest od wina oraz jak bardzo te dwa trunki są ze sobą
powiązane. Podczas degustacji uczestnicy dowiedzą się z jakiego powodu tak wiele
smaków i aromatów z wina znajduje się w whisky oraz dlaczego producenci single
maltów tak bardzo zabiegają o dębowe beczki po sherry czy porto.
Od pewnego czasu producenci „szkockiej“ poddają swój produkt procesowi
dojrzewania nie tylko w beczkach po bourbonie czy sherry. Dziś „finish“ odbywa się
również w beczkach po takich winach jak porto, madera czy nawet francuskie
bordeaux. Podczas szkolenia degustowane będą właśnie te, dojrzewające w
różnego rodzaju beczkach, bardzo rzadkie i niezwykle interesujące trunki.
To spotkanie rekomendujemy grupom mieszanym, wino z całą pewnością
odpowiadać będzie kobietom, mężczyźni natomiast bardziej zainteresowani będą
mocniejszym alkoholem. Oczywiście ten stereotyp nie jest regułą i często Panie
sięgają po „usigi“, a Panowie po napój Dionizosa. Jednak to szkolenie jest zupełnie
wyjątkowe i łamie wszelkie mity i przyzwyczajenia.
Nasi Klienci często stawali przed wyborem jednej z proponowanych przez
nas degustacji. Niejednokrotnie łączyli szkolenia z zakresu whisky z degustacją
cygar. Zaskakujące połączenie whisky i win wzmacnianych jest doskonałym
urozmaiceniem wieczoru, oraz przyjemnym sposobem uzyskania wielu cennych
informacji ze świata win oraz whisky.
Mamy przyjemność zaproponować Państwu degustację, która doskonale
sprawdza się w grupach męskich, damskich ale przede wszystkim mieszanych.
Połączenie tych dwóch tak bardzo odmiennych i jednocześnie powiązanych ze sobą
alkoholi w niezwykle „magiczny“ sposób potrafi integrować grupę, „przełamywać
lody“ oraz wprowadzać w miły i przyjemny nastrój tak bardzo pożądany podczas
eventów, spotkań integracyjnych, oraz imprez tematycznych.
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O Firmie

Zajmujemy się prowadzeniem profesjonalnych degustacji oraz szkoleń ze
szlachetnych alkoholi i cygar. Posiadamy specjalistyczną i bardzo wszechstronną
wiedzę a wyrafinowane i ekskluzywne alkohole oraz najlepsze rodzaje tytoniu to
nasza pasja. Organizowane przez nas imprezy gwarantują najwyższą jakość,
niezapomnianą zabawę oraz formę dostosowaną do indywidualnych potrzeb
Klienta.
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