
DRYCKESPROVNING  
& EVENT

VI ERBJUDER
•	 En atmosfärsfylld lokal för upp till 20 personer.

•	 Engagerade, kompetenta provningsledare  
med god föreläsningserfarenhet.

•	 Event för både mindre och större grupper.

•	 En svårmatchad flexibilitet vad beträffar att 
skräddarsy dryckesrelaterade event utifrån  
kundens önskemål.



KVCC har sedan 2013 erbjudit provningar och dryckesrelaterade företagsevent för 
mer än 2000 personer och företag, men vi kan leverera mycket mer än så! Vårt mål 
och filosofi är att vin, dryck och mat ska vara roligt, lärorikt och engagerande för 
alla inblandade och alla våra event och provningar utgår ifrån gästens preferenser 
och önskemål. 

Vi tycker att dryck i allmänhet och vin i synnerhet ska vara en spännande upptäckts
resa – en källa till underhållning och nöje. Det är denna utgångspunkt som särskiljer 
KVCC som eventleverantör i dryckesbranschen – vi vill avdramatisera dryck och 
göra vin, whisky, öl och kunskap till underhållning. Varje dryckesprovning, event och 
föresläsning ska bjuda på såväl skratt som insikt och inspiration. Vår upplevelse är 
att många dryckesevent – om än informativa – ofta förknippas med ett mått av stelhet 
och en prestigefärgad atmosfär.

Vi gör dryck roligt!

PROVNINGAR & EVENT

Sittande dryckesprovningar
Vår i särsklass populäraste produkt är den klassiska sittande dryckesprovningen, genomsyrat av storytelling, 
pedagogiska genomgångar av vanliga begrepp och produktionsmetoder – alltid serverat med en touch av 
humor och prestigelöshet. Vi tror på dynamiska vinprovningar och uppmuntrar alltid till frågor och diskussion 
innan, efter och under provningen. Målet är att varje gäst ska känna att de inte bara lärt sig någonting nytt, 
utan dessutom haft en rolig och upplyftande upplevelse. Provningarna tar ca 2 timmar. Alla sittande prov
ningar kan skräddarsys i såväl upplägg som innehåll, men våra vanligaste och populäraste provningar är:
 

•	 Öl – en dryckesresa i 10 glas  
Deltagarna får en genomgång av ölet i alla dess former, 
dess fascinerande och stundtals märkliga historia och får 
en insikt i hur öl tillverkas, vad som utmärker kvalitetsöl och 
några vettiga tumregler att ha i åtanke när man beställer på 
krogen eller köper öl privat. 

•	 Champagne  
Sverige är en av världens största marknader för denna ädla 
dryck och de flesta har smakat både en och annan cham
pagne under sina dagar. Men hur många känner till cham
pagnens mångfacetterade och fascinerande historia? Vad 
skiljer en reduktiv champagne från en oxidativ? Hur matchar 
man bäst champagne med mat och vad tusan har cham
pagne med Games of Thrones att göra? Svaret på dessa 
frågor och mycket mer på vår populära champagnekurs. 

•	 Vin  
Vin är en av jordklotets populäraste och mest versatila 
drycker. Vi ordnar allt ifrån temaprovningar såsom Italienska 
viner, oupptäckta Spanska pärlor, Franska höstviner och  
Bordeaux till vinkunskap för nybörjare, hur klimat och 
växtplats påverkar vinet i glaset och vad ekologiska viner 
egentligen innebär – allt enligt kundens önskemål. 



LOKALEN OCH LÄGET
KVCC är centralt beläget mitt i Vasastan med goda anslutningar och 
närhet till kollektivtrafik. KVCC delar hus med två restauranger, vilket ger 
ett optimalt läge för kunder som vill kombinera en provning, ett affärsmöte 
eller en privatare kickoff med mat och nöje.

KVCC har allt för mindre sällskap. Den diskreta och estetiska inredningen 
utgör ett perfekt mötesrum för 10–15  personer som önskar en mer privat 
och exklusiv lokal för alla möjliga möten, konferenser, förhandlingar eller 
workshops. En stereoanläggning finns tillgänglig med möjlighet att kop
pla in till dator eller telefon, vilket är perfekt för digitala konferenser. En 
kaffemaskin finns också tillgänglig för deltagarna. KVCC tjänar ypperligt 
som ett trevligt träinrett kontor i loungemiljö utanför kontoret, eller som vi 
själva uttrycker det – ”Ett utökat vardagsrum”.

LÄS MER PÅ KVCC.SEKombinationsprovningar
Dryck – liksom det mesta – existerar sällan i ett vakuum. Dryck ensamt är en 
stor upplevelse, men det är ofta i kombination med mat som det blir ännu 
större. KVCC’s närhet till restaurangkök möjliggör en mängd olika provningar 
med mat & dryck i kombination och vi har ett nära samarbete med leveran
törer av exklusivare ostar & delikatesser. De koncept som oftast efterfrågas är:

•	 Ost & Vin  
En populär kombination världen över. Men är det alltid så lätt som att 
en god ost och ett gott vin alltid kommer bra överens? Vad ska man 
tänka på när man matchar ost och vin och finns det vissa kombinationer 
som fungerar bättre än andra? Hur tillverkas ost egentligen och vilka 
likheter finns det mellan ost & vin? Finns det tillfällen då vin inte är den 
optimala drycken, utan öl eller sake hade passat bättre? En ost & vin
provning hos KVCC ger dig alla kunskaper du behöver för att lyfta dina 
middagsbjudningar till nästa nivå! 

•	 Fågel, fisk och mitt emellan  
Rött vin till kött och vitt till fisk är en tumregel de flesta efterföljer. Men är 
det verkligen så lätt? Finns det vita viner som blir ännu bättre till kött än 
röda och är verkligen vitt alltid bäst till fisk? Och hur gör man egent 
ligen med kyckling eller anka? KVCC reder ut begreppen och bjuder 
på en ahaupplevelse utöver det vanliga.

•	 Ostron & Champagne  
Vad kan vara lyxigare och mer exklusivt än en god champagne och 
färska ostron? Men är det verkligen så att all champagne är god till alla 
ostron? När är det bättre att välja ett annat vin och finns det vissa saker 
man bör tänka på när man matchar ostron med bubblor? Och varför 
är just denna kombination så vanlig både i Sverige och internationellt? 
Denna exklusiva provning går utmärkt att kombinera i samband med en 
kickoff eller som en del av ett större event (se mer nästa sida).

•	 Korv & Öl  
Ölkorv är ett begrepp som de flesta är bekanta med och korv och öl 
är en kombination som nästan aldrig går fel. Men detta betyder inte 
att det inte går att hitta vissa kombinationer som överträffar andra! Vi 
behandlar måltids och ölhistoria och försöker se hur korven och ölet 
utvecklats tillsammans och varför de kommer så bra överens. >>



EVENT FÖR STÖRRE SÄLLSKAP
KVCC är inte bara en lokal utan också en flexibel service
verksamhet. Har ni en företagskickoff och önskar krydda upp 
det med det där lilla extra? KVCC kan utgöra en nyckel i ett 
större event och vi kombinerar gärna våra tjänster som delar i 
större event, allt för att göra just ditt event till en större helhets
upplevelse. Vi erbjuder bland annat:

Gruppevents och tävlingar 
Dryck ska vara roligt och vad är roligare än att samarbeta 
och tävla i grupp? Våra gruppevent lämpar sig ypperligt för 
större sällskap och kan med fördel inkluderas i andra större 
event där vi agerar en engagerande och lärorik del av 
helhets upplevelsen. Exempel på detta inkluderar:

>>

 

•	 Sommelier för en dag: En större grupp delas in i lag om c:a 10 personer var där varje lag får en 
crash course om en specifik dryck (öl, te, kaffe, vin) som de sedan redovisar för andra grupper. Detta 
koncept lämpar sig bäst för sällskap om upp till 60 personer. 

•	 Den stora vinutmaningen: En större grupp delas in i mindre grupper i samband med en större fler
rätters middag om en grupp per maträtt. Varje grupp blir sedan tillägnade en sommelier som lär dem 
alla väsentligheter om hur man matchar dryck till just den maträtten gruppen ansvarar över (fördrink 
med tilltugg, huvudrätt, entrée etc.) och ger i samband med detta en mindre vinprovning, varefter grup
pen själva får välja vinet till maträtten de ansvarar över. På middagen får de förklara hur de tänkt och 
alla övriga grupper får möjlighet att poängsätta hur väl de tyckte drycken matchade maträtten. Det lag 
som fått flest poäng vinner! Detta koncept lämpar sig bäst för sällskap upp till 80 personer i samband 
med restaurangbesök. 

•	 BYOB på riktigt: Ett populärt koncept som kan hållas både i våra lokaler och hos kund. ”Du är vad du 
äter” är ett populärt talesätt, men detsamma gäller också dryck! Många har sina personliga vinfa
voriter, men hur många känner verkligen till hur det tillverkas, vad som gör området speciellt eller vad 
som utmärker producenten? Medarbetarna på kontoret tar med sig en flaska vin de gillar, antingen en 
flaska per person eller – om det gäller ett större sällskap – en flaska per grupp (ca 8 grupper brukar 
vara optimalt, men beror på logistik och tidsåtgång). Alla får sedan prova vinet blint under ledning av 
sommelier som berättar allt man inte vet om just det vinet som serveras. Kan med fördel utökas till en 
underhållande företagslek: Vilket vin valdes av vilken grupp eller person? Utmärkt för kickoffen eller för 
alla typer av event där man vill lära känna varandra närmre. 
 

 

Hyr en sommelier!
KVCC bakas gärna in som en del av ett annat event, både hos kund och tillsammans med andra upp
levelseföretag. Närhelst en dryckesupplevelse eller kompetens behövs står vi till tjänst, både på plats och 
bakom kulisserna. Kanske ska det bjudas på fördrink innan en ballongfärd, eller kanske behövs viner som 
vinst till ett lotteri? Fantasin sätter gränserna. KVCC levererar resten.

Karlbergsvägen 52
113 37  Stockholm

info@kvcc.se
0707231188
www.kvcc.se


