
Sosialt, interaktivt og lærende!
Våre kurs og smakinger er perfekte for de vininteresserte, nysgjerrige og 

kunnskapssøkende – uten at det kreves spesielle forkunnskaper.

Alle smakinger kan skreddersys etter preferanser og ønsker. Britannia har et stort team 
med vinkelnere som står klare for å dele av sin kunnskap og lidenskap.

Velkommen til vinens verden.

booking@britannia.no

VINKURS



C R U  V I N KU R S

Vinkurs Beskrivelse Pris Varighet 

En innføring i 
 Britannias egne 
Champagner

Visste du at Britannia har egen Champagne? 
Ikke bare 1, men to. 
Denne smakingen er en perfekt avslutning på  møtedagen 
hos oss, eller en forfriskende start på kvelden.
Våre vinkelnere tar dere med på en liten reise i 
 Champagnens verden og mangfoldet der ute. 
I denne smakingen så vil vi smake 1 musserende vin, 
 Britannia Brut og Britannia Rosé. 

For minimum 8 personer

Pris per person kr: 495,- 

I prisen inngår 3 tygg; 
surdeigsbrød fra Britannias 
bakeri med luftig Rørossmør, 
Comté og en fløyelsmyk blini 
toppet med Kalix løyrom. 

45–60 
minutter

Lær å smake vin Velkommen til en introduksjon til vinsmaking, med rom 
for dialog og spørsmål underveis. Vi gjør vinkunnskap 
både tilgjengelig og forståelig. 
Ta i bruk smakssansene og opplev fire viner, over en 
time, veiledet og presentert av en av hotellets dyktige 
 vinkelnere.

Pris per person kr 495,- 

For minimum 8 personer

45–60 
minutter

Norsk sider Norsk sider sier du? Ja, det produseres stadig mer sider 
av beste kvalitet over det ganske land.
Hardanger er fremdeles spydspissen, men stadig flere 
fruktbønder får øynene opp for siderens smektende 
smaker og vi vet jo alle at norske frukter og bær er 
blant de beste i verden med våre lange og lyse somre 
 kombinert med svale netter. Vi smaker fire ulike sidere, 
og gleder oss til å vise dere Norge på sitt beste.

Pris per person kr 495,- 

For minimum 8 personer

45–60 
minutter. 

Champagnesmaking «Kom fort, jeg kjenner smaken av stjernene!». Opplev 
kvaliteten og mangfoldet i vinene fra et av verdens aller 
mest berømte, myteomspunne og klassiske vinområder. 
Sammen med en av Britannias vinkelnere får dere smake 
fire ulike champagne og lære mer om Champagne og 
regionens varierte, unike og flotte viner. 

2–10 deltagere:    kr 6 950,-
11–20 deltagere:   kr 13 900,-
21–30 deltagere:  kr 20 850,-
Fra 31 deltagere og opp: 
kr 695,- per person.

Fra 
1 – 1,5 time

En drue – fire viner Hvorfor er det slik at ulike viner laget på samme drue kan 
være så forskjellige? Bli med på en lærerik smaking hvor 
vi fokuserer på ulike viner som er laget på en og samme 
druetype, med dertil mangfold, forskjeller og kanskje 
noen likheter.
En av hotellets vinkelnere vil gi dere et spennende møte 
med en utvalgt druesort, gjennom fire forskjellige viner.

2–10 deltagere:    kr 6 950,-
11–20 deltagere:   kr 13 900,-
21–30 deltagere:  kr 20 850,-
Fra 31 deltagere og opp: 
kr 695,- per person.

Fra 
1 – 1,5 time

Ett land – fire viner Bli med en av Britannias vinkelnere på en times vinsmaking.
Smaksreisen går innad i ett vinproduserende land, hvor 
dere får oppleve spennende druesorter og vinstiler fra 
ulike områder. Det er ikke nødvendigvis bare de mest 
kjente områdene av det aktuelle landet dere skal innom 
på reisen. Med fire viner å smake, ligger veien åpen for 
dere …

2–10 deltagere:    kr 6 950,-
11–20 deltagere:   kr 13 900,-
21–30 deltagere:  kr 20 850,-
Fra 31 deltagere og opp: 
kr 695,- per person.

Fra 
1 – 1,5 time



G R A N D  C R U  V I N KU R S

Vinkurs Beskrivelse Pris Varighet 

Burgund Velkommen til en introduksjon til en av Frankrikes mest 
kjente og ikoniske vinregioner; Burgund! Hva er det 
med Burgund som gjør at så mange lar seg fascinere 
og  begeistre? Hvorfor er det samtidig så utfordrende å 
være glad og interessert i Burgund? Sammen med en av 
våre dyktige vinkelnere vil dere smake vin fra fire ulike 
kvalitetsnivåer, fra region og hele veien opp til grand 
cru. Sett av en time for å bli bedre kjent med denne 
fantastiske vinregionen. Velg mellom fire hvitviner eller 
fire rødviner fra et av verdens aller mest ettertraktede 
vinområder.

2–10 deltagere:    kr 9 950,-
11–20 deltagere:  kr 19 900,-
21–30 deltagere: kr 29 850,-
Fra 31 deltagere og opp: 
kr 995,- per person 

Fra 
1 – 1,5 time

The Judgement of 
Paris

Smak klassiske og berømte viner fra Bordeaux, 
Burgund og California. 
I løpet av en time med smaking og historie, blir dere 
servert fantastiske viner fra produsenter som var med 
i den verdensberømte Paris-smakingen i 1976. 
Hva  skjedde egentlig? Er det fortsatt slik at amerikansk 
vin kan  utfordre klassisk fransk vin, og hva er egentlig 
status i dag? 
Hva blir din dom?

2–10 deltagere: kr 20 000,- Fra 
1 – 1,5 time

Kjellermesterens 
time

Hva velger kjellermesteren om han kan plukke dypt i 
kjelleren? Kjellermester Thomas Andersen, har en stor 
lidenskap for vin, og en utømmelig kunnskap. Vi  kommer 
inn på tema som kvalitet, kontekst, preferanser og 
smaksutvikling. Finnes det en objektiv kvalitet? Hva er 
drikkeklar vin og hva er lagringsvin? Hvor mye koster 
egentlig en skikkelig god flaske vin? Vi gjør også plass 
til deres spørsmål og byr selvfølgelig på noen gode tips 
underveis. Bli med på en time viet til kjellermesterens 
lidenskap for vin.

2–10 deltagere:    kr 9 950,-
11–20 deltagere:  kr 19 900,-
21–30 deltagere: kr 29 850,-
Fra 31 deltagere og opp: 
kr 995,- per person 

Fra 
1 – 1,5 time

En time, en 
 personlighet tre 
flasker vin. 

Få et unikt innblikk i hva som ligger bak en av Norges 
største vinpersonligheter. En intim smaking hvor dere 
får komme tettere innpå og mulighet til å spørre alle 
de spørsmålene dere alltid har lurt på, men ikke hadde 
anledning til å få besvart.
Dere inviteres til bords for en times vinprat med gode 
dråper i glasset.
Vertskap for denne unike smakingen er ingen ringere enn 
5x Norgesmester Henrik Dahl Jahnsen, Britannias egen 
Wine Director og Head Sommelier!

For maks 10 personer
kr 15 000 - 

Fra 
1 – 1,5 time


