
Invitasjon 

Winemakers dinner  
     med Dog Point Vineyard 

 
Dato: 4 Juni.  
Tid: 19.00-22.00. 
Arrangør: Cru restaurant og Structure Wines. 
Sted: Cru Vin & Kjøkken, Ingelbrecht Knudssøns gate 1, 0365 Oslo 
 
5 retters meny med 5 viner.  
Kr 695,- m/kaffe. 
 
Endelig er Dog Point tilbake i Norge, og denne gangen slår de seg 
sammen med Max og den dyktige gjengen på Cru Vin & kjøkken 
for å skape en fantastisk kveld med god mat og vin i kombinasjon.  
Dog Point er ett av New Zealands mest respekterte og dyktigste 
vingårder.  
I 2017 ble de også kåret til New Zealands best drevne økologiske 
vingård. Denne gangen er det Dog Point sin Viticulturist Nigel 
Sowman som besøker oss. Det blir spennende å få innsikt i hans 
enorme kunnskap om det å dyrke fram druene. 
 

Ivan Sutherland og 
James Healy er selve 
essensen i temaet bak Dog Point. James Healy var ønolog og holdt orden 
på vinmarkene hos Cloudy Bay. Mens Ivans karriere startet da han, 
sammen med sin kone Margaret, etablerte en av Marlboroughs første 
privateide vingård og senere ble direktør for Cloudy Bay. Ivan og James 
etablerte raskt et godt vennskap og verdsettelse for god vin. Sammen drev 
de vingården i flere år og var en viktig del av utviklingen av vinmerket 
Cloudy Bay. Da Cloudy Bay ble kjøpt opp i 2003 av franske luksusgiganten 
LVMH (Louis Vuitton Möet-Hennessy) følte Ivan og James at det ble feil 
måte å drive vingård på. Etter det lange samarbeidet i Cloudy Bay og med 
de samme ambisjoner om å oppnå noe nytt på egen hånd bestemte James 
og Ivan seg for å returnere til opprinnelsen. Med hjelp av druene fra de 80 
hektarene til Dog Point Vineyard, ble merkevare Dog Point lansert i 
februar 2004. www.dogpoint.co.nz  

 

 
 
 
50 plasser er tilgjengelig, så vær tidlig ute med å 
bestille. 

Booking gjøres til:  
Tlf: 23 98 98 98 
post@cru.no 

http://www.dogpoint.co.nz/
mailto:post@cru.no

