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‘GOD BLESS AMERICA’
The American Presidential Election
Det är dags för det stora landet i väster att utse sin president, och eftersom såväl Sverige som 
hela världen påverkas av utgången, så vill vi invitera till temakvällen ’God Bless America’.

För att göra kvällen både spännande och lärorik så har vi engagerat två personer som är mycket
insatta i amerikansk politik, och som dessutom har sina ståndpunkter fast förankrade hos demo-
kraterna å ena sidan, och hos republikanerna å andra sidan. Kvällen inleds med en minidebatt
mellan kombattanterna, där tillfälle dessutom kommer att ges för frågor från gästerna.

Den centrala ingrediensen under kvällen blir därefter TV-bevakningen, och analyser från tidiga
undersökningar och enkäter.

Men en amerikansk temakväll bör ju innehålla fler inslag än politik, och när The Lobby är
arrangör så är det naturligtvis på sin plats med en provning.  Kvällen till ära kommer vi att
genomföra en spännande provning av tre olika vintage-cuvéer från Schramsberg, den ’amerikanska
champagnen’.

Som förtäring under kvällen serveras en patenterad och mycket autentisk chili från den lilla pärlan
Saddle n´Sabre.

Därefter kommer ägaren till ovan nämnda etablissemang att svara på frågor om den missförstådda
drycken bourbon, och kanske även ta beställningar på några mycket unika och långlagrade sorter,
som erbjuds särskilt denna kväll.

Slutligen - ska vi fira valet av en ny amerikansk president så vill vi såklart också ge våra gäster
möjligheten att avrunda kvällen med en handrullad cigarr. För dem som så önskar går det då bra
att slå sig ner i den angränsande salongen, och prova den nya supercigarren ’America’…

TID: 18.30 – 24.00 bevakning av amerikanska presidentvalet
HÅLLPUNKTER: Ca 19.00 – 19.45 debatt  

Ca 20.00 – 20.45  provning Schramsberg
Ca 20.45 – 21.30 servering av Texas beef chili  
Ca 22.30, servering av aged bourbon
Ca 23.00 tillfälle för cigarr

PRIS: 500 kr*
*I priset ingår debatt, provning, mat och alkoholfri måltidsdryck. Ev. bourbon, annan alkoholhaltig dryck samt cigarr tillkommer..


