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Sherry * Tapas * Skinker handler om drømme på spansk og nydelse på dansk. Bogen fortæller først om
Spaniens oversete hedvin sherryen, der smager så ustyrlig godt, men har det så svært for tiden. Tapas kan,
hvad sherry ikke kan: erobre en hel verden. Den spanske tradition med små hapsere, der glider ned som
tidsfordriv eller appetizere, er blevet en global lidenskab med endeløse muligheder. Bogen serverer et
spændende udvalg af tapas på dansk og sætter sherry til. Den sidste tredjedel handler om verdens fineste
skinker, der også er spanske. Det begynder med den glimrende jamón serrano og ender med den formidable
bellota 100 procent ibérico, som er den, englene spiser om søndagen. Lutter nydelse – og lutter spansk.
Gennemillustreret
Tag med på vores solrige rundrejse i Andalusien i det sydlige Spanien. Tag med på vores solrige rundrejse i
Andalusien i det sydlige Spanien. Enter a word (or two) above and you'll get back a bunch of portmanteaux
created by jamming together words that are conceptually related to your inputs. Vin til tapas er avhengig av
tapasrettene. Made in Spain leverer spansk mad ud af huset i Esbjerg og omegn. Tapas stammer fra Spanien
og blev oprindeligt 'opfundet' som låg til den vin der blev drukket. Valget av vin til tapas kan variere fra Cava
til rødvin. Vi tilbyder tapas ud af huset til både private og firma i forskellige formater med forskellige pølser,
oste og skinke; perfekte til receptionsbuffeter, selkabsbuffeter, fødselsdage, fester eller bare til en hyggeaften
til 2 personer eller til 100 personer. Vi tilbyder tapas ud af huset til både private og firma i forskellige

formater med forskellige pølser, oste og skinke; perfekte til receptionsbuffeter, selkabsbuffeter, fødselsdage,
fester eller bare til en hyggeaften til 2 personer eller til 100 personer. Den naturlige vin til tapas er derfor
sherry. Tapas stammer fra Spanien og blev oprindeligt 'opfundet' som låg til den vin der blev drukket. Bliv
betaget af Europas smukkeste bygningsværker, henført af forrygende flamenco og fristet af de lækreste tapas.
Tag med på vores solrige rundrejse i Andalusien i det sydlige Spanien. Ikke bedstemors søde og støvede
flaske, men den sherry som spanierne selv drikker, dvs. Les og lær litt om muligheten i denne artikkelen. Den
naturlige vin til tapas er derfor sherry. Tapas med lokale og internasjonale råvarer. v. Vi tilbyder paella ud af
huset til både private og firmaarrangementer. Valget av vin til tapas kan variere fra Cava til rødvin.

