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Nyhetsbrev Kullenberg GolfVar

Visa i webbläsare
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Kära golfare, vart tar sommaren vägen!?
Hoppas du spelar mycket golf och att du får äta och dricka det bästa
av det bästa!
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Här kommer något som kanske kan vara till lite nytta och samtidigt
nöje för dig. Ett enkelt tips när det gäller korta puttar och även några
diskreta vinförslag. Först ut ett litet puttips.

ATT LYSSNA I BOLLEN
Hur ofta bränner man inte den där otäcka metersputten...? Framförallt
när det kanske börjar bli lite " tryck " från partiet bakom.
Att sikta och kunna läsa av greenen på rätt sätt är givetvis det
grundläggande, men när du väl gjort detta gäller det verkligen att
gjuta fast knäna och höfterna som i betong, lita på att man tagit ut
linjen rätt och sedan inte titta upp och kika om bollen, uslingen, ska
gå i hål!
Det gäller alltså att alltid lyssna i bollen, dvs inte titta upp förrän du
hör ljudet utav att din boll går i hål!
Detta var något som Annika Sörenstam talade mycket om när hon var
som bäst och detta hjälpte henne med de läskiga metersputtarna.

VINER SOM PASSAR PÅ KRÄFTKALASET
Mitt optimala kräftvin bör vara vitt med frisk fruktsyra och det gör
inget om det hintas en smula sötma i bakgrunden. De nykokta
kräftorna har både sälta och pyttelite sötma. Sältan dämpas något av
en frisk fruktsyra i vinet, även den lilla sötman man kan ana hos
kräftorna tas väl upp utav den lilla sötman i vinet.
Märk väl, det är inget sött vin jag talar om, däremot anser många att
det perfekta vinet till nykokt hummer är en Sauternes och då givetvis
Chateau D`Yquem :-)
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Först ut är
Kloster Eberbach Riesling Kabinett 2016
från Rheingau, Tyskland
Ett friskt halvtorrt vin med ren
ungdomlig friskhet.

Sedan en av mina favorite
Leth Gruner Veltliner Familien Reserve
2016, Österrike
Mycket smak, mineralton och lite
pepprighet.

Kostar 101:- rikstaler och har numret
5810

Kostar 119:- och har nummer
76570

Kloster Eberbach Riesling
Kabinett 2016 från Rheingau,

Leth Gruner Veltliner
Familien Reserve 2016,

Tyskland

Österrike

Sist men inte minst,
Leitz Magic Mountain Rudesheimer
Riesling Trocken 2016, även detta från
Rheingau, Tyskland.
Klockrent till kräftorna! Man blir nästan
religiös!
Kostar 159:- och har nummer
70262

Leitz Magic Mountain
Rudesheimer Riesling
Trocken 2016
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Ps. I möjligaste mån skulle en liten rosé
fungera bra till själva kokandet av de
små goingarna, dvs till personalen
alltså...
Detta är en riktigt bra rosé på box och
heter Puychéric och är från södra
Frankrike.
Kostar 199:- och har nummer
2209
Serveras med fördel till lätta kycklingoch fiskrätter eller till sallader eller som
sagt, varför inte som stöd vid
kräftkoket...

Puycheric Nr 2209 Syrah
Rosé , 2016
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JO!
Vi har ett återbud till Champagne!
Ring eller maila om du/ni är sugna på en lysande resa med
förstklassig service, riktigt bra mat, champagneprovningar, golfspel
mm.
Vi har även platser kvar till Sydafrika i Januari 2018. Ha en fortsatt
underbar sommar och lycka till med golfen och kräftfisket!
Henrik Jarl & Jerker Mons Svensson

Kullenberg Golf AB, Birger Jarlsgatan 53, 111 45, Stockholm, Sverige
www.kullenberggolf.se
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