
Den 8. kryddersnapsemesse foregår den 2. oktober 2016
fra klokken 10 - 16 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.

Vibeke, keramikeren fra det Kreative Hus i Aabenraa har en stand med  ”snapseglas” - karafler samt andre spændende ting i
keramik.

Trædrejeren Børge kommer med spændende propper m.v.

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

Leif vil på sin stand vise, hvordan man kan trylle med en gravør pen, samtidig vil der her være mulighed for at få graveret navn på
enten en medbragt flaske eller en, man har købt ved Karaffelland.

Alkymist/Ralf 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.

Aalborg Akvavit vil være til stede med en stand, hvor de vil præsentere deres forskellige snapse til en guidet snapsesmagning
sammen med forskellige sønderjyske kulinariske små retter. Der vil være smagninger hver time fra kl. 11,00 til  kl. 15,00.
For en pris af kun 100,00 kr. får du en kulinarisk oplevelse af Marsklam, Ringriderpølser, Sort Sol spegepølser m.v. og selvfølgelig
med en passende snaps til retten. Tilmelding sker ved Aalborg Akvavits stand.

Agerskov Brændevinslaug vil være til stede med Anne, Kirsten, Lizzi, Nina og Jørgen som vil bemande keramikeren Vibekes
stand, samt passe vores tombola med spændende gevinster som f.eks. flere spændende snapsesorter fra Aalborg Akvavit. Der vil
også være nogle flasker snaps fra Brøndum med special blandinger som ”Rabarber/Ingefær” og ”Æble/Timian”. Kirsten og
Flemming vil samtidig også være tilstede med bl. a. deres egen flaskesamling. Mosekone/Christel vil tage sig af salget af de
mange spændende krydderblandinger så man hurtig selv kan lave en spændende kryddersnaps. Poserne er også en oplagt vært- eller
værtindegave.

DER ER GRATIS ADGANG!.


