
Den 7. kryddersnapsemesse foregår den 4. oktober 2015
fra klokken 10 - 17 i Sønderjyllandshallen i Aabenraa:

Kom og vær med, oplev den fede stemning og få en god snak med deltagerne.

Karaffelland kommer med spændende flasker og propper.

Christian og Meta har god honning og diverse honningprodukter med.

Vibeke, keramikeren fra det Kreative Hus i Aabenraa kommer med sin drejeskive, og giver jer mulighed for selv at
designe jeres egen ”snapseglas” i keramik, hun har også karafler og forskellige ”snapseglas” i keramik med.

Mirjam, designeren fra Det Kreative Hus i Aabenraa kommer med bl.a. hjemmesyede flaskeskjulere.

Margit fra det Kreative Hus i Aabenraa står for en omfattende sundhedslinie.

Axel kommer med spændende propper m.v. som han selv har drejet i træ.

Anne Margrethe har mange spændende flasker, propper og etiketter med hvoraf mange af dem er fixet op med
gravørpen og ting fra naturen m.v.

Ralf/alkymist kommer med mange spændende flasker fra hele verden og en unik kryddersnapsebog, som er en oplagt
julegaveide.

Faaborg Snapselaug vil være tilstede med deres spændende krydderposer, samt repræsentere ”FDB” = Forenede Dram
Bryggere.

Jytte vil være tilstede med hyggelig hjemmestrik, som med fordel kan bruges på våde og kølige sanketure.

TV - Alt som har lavet en udsendelse i 5 dele om Agerskov Brændevinslaug, og fulgt os på nogle af vore spændende
sanketure vil også være til stede med en stand.

Agerskov Brændevinslaug vil være til stede med Lisbeth og Kirsten som vil passe vores tombola med spændende
gevinster som f.eks. Brøndums Klare, Brøndums Chili, Porse og Dild snapse. Kirsten og Flemming vil samtidig
også være tilstede med bl. a. deres egen flaskesamling. Flemming som igen i år igen vil tilbyde de kulinariske
drambiddere og Christel/mosekone som vil tage sig af salget af de mange spændende krydderblandinger så man
hurtig selv kan lave en spændende kryddersnaps. Poserne er også en oplagt gave til værten eller værtinden.

DER ER GRATIS ADGANG!


