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I ett unikt samarbete mellan Vinalliansen och Vingruppen i Norden 
arrangerar N-Events ett nytt och spännande koncept
Underhållning på en ny nivå där dryckeskunskap integreras med quiz. 
För de som önskar flätas musiken 

 

Sällan har det varit så roligt att lära sig något nytt! 
Våra professionella dryckesexperter delar med sig av fakta och kuriosa 
om drycker. Självfallet kommer visdomarna tillsammans med härliga och 
förmodligen nya smakupplevel

Dryckesteman att välja bland är vitt vin, rött vin, champagne, avec och 
drink. Det går alldeles utmärkt att välja en dryck eller att kombinera fler
Quizen hålls av professionell personal och i det här tävlingsmomentet 
kommer de nyförvärvade kunskape

För de som önskar musik vävs den in i
välja bland. Oavsett om ni väljer DJs eller trubadurer kommer duktiga 
artister garanterat förgylla festligheterna.
Dryckesquiz går även utmärkt att förena med luncher
Till maten serveras då drycker utifrån ert tema.

Dryckesquiz är lärorikt och mycket stimulerande på flera plan, här finns 
verkligen något för alla! 
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KKKEEESSSQQQUUUIIIZZZ   

I ett unikt samarbete mellan Vinalliansen och Vingruppen i Norden 
Events ett nytt och spännande koncept- Dryckesquiz!

Underhållning på en ny nivå där dryckeskunskap integreras med quiz. 
För de som önskar flätas musiken in som ytterligare ett element.

Sällan har det varit så roligt att lära sig något nytt!  
Våra professionella dryckesexperter delar med sig av fakta och kuriosa 
om drycker. Självfallet kommer visdomarna tillsammans med härliga och 
förmodligen nya smakupplevelser. 

Dryckesteman att välja bland är vitt vin, rött vin, champagne, avec och 
drink. Det går alldeles utmärkt att välja en dryck eller att kombinera fler
Quizen hålls av professionell personal och i det här tävlingsmomentet 
kommer de nyförvärvade kunskaperna väl till pass. 

För de som önskar musik vävs den in i temat. Ett brett urval finns att 
om ni väljer DJs eller trubadurer kommer duktiga 

förgylla festligheterna. 
Dryckesquiz går även utmärkt att förena med luncher och middagar. 

drycker utifrån ert tema. 

Dryckesquiz är lärorikt och mycket stimulerande på flera plan, här finns 

                                         
                     

GÖTEBORG                                       
031 - 708 06 88                              

MALMÖ 
040 - 30 66 88

I ett unikt samarbete mellan Vinalliansen och Vingruppen i Norden 
Dryckesquiz! 

Underhållning på en ny nivå där dryckeskunskap integreras med quiz.  
som ytterligare ett element. 

Våra professionella dryckesexperter delar med sig av fakta och kuriosa 
om drycker. Självfallet kommer visdomarna tillsammans med härliga och 

Dryckesteman att välja bland är vitt vin, rött vin, champagne, avec och 
drink. Det går alldeles utmärkt att välja en dryck eller att kombinera flera. 
Quizen hålls av professionell personal och i det här tävlingsmomentet 

finns att 
om ni väljer DJs eller trubadurer kommer duktiga 

och middagar.  

Dryckesquiz är lärorikt och mycket stimulerande på flera plan, här finns 

 

30 66 88 


