
Torsdag d. 23. maj / åben 10–18

16:00–17:00 SPISELIGE BLOMSTER OG URTER 
  med Vilde Violer  

Dyrk dine egne blomster og urter til din 

mad med RIG-TIG. Besøg vores drivhus, 

når Vilde Violer fortæller om organisk 

dyrkede, spiselige blomster og urter. 

Forkæl dine sanser, prøv nye delikate 

smagsindtryk og se, hvor fint du kan 

pynte salater, kager og andre retter.

PROGRAM
3 DAYS OF DESIGN 2019  
HOS STELTON AND RIG-TIG
Christianshavns Kanal 4  · 1406 København

Fredag d. 24. maj / åben 10–18 
(Vi holder kortvarigt lukket fra 12–14 pga. pressevisning) 

14:00–15:00 SKØNNE LIMONADER 
  med Lækkerier 

  Mød Lækkerier (det danske gourmet 

kagemagasin) og smag deres forslag 

til sommerens forfriskende limonader 

og juicer. Få opskrifterne med og bliv 

inspireret til festlig servering til bordet 

og ”to go” med RIG-TIG.

15:00–18:00 VELKOMMEN TIL EN DRINK 
 med Nordic Gin House og  
 designerne Debiasi & Sandri

  Kom og nyd den nye signaturdrink, 

som Nordic Gin House har kreeret til 

Stelton med deres København Klassisk 

Gin. Samtidig kan du møde og få en 

snak med den italienske designduo 

Debiasi & Sandri, som står bag Steltons 

populære barsæt og italiensk-

skandinaviske espresso-serie Collar.

Lørdag d. 25. maj / åben 10–16 

10:00–11:00 MORGENTE
 med Emeyu og Lækkerier

  Start dagen i selskab med Emeyu, 

det skandinaviske tefirma, som vil 

servere deres smagfulde tevarianter til 

små, fine smagsprøver fra Lækkerier. 

Teerne fra Emeyu er nøje udsøgte 

fra bæredygtige plantager i hele 

verden. Lad dig inspirere og find din 

favorit blandt Steltons tebryggere: 

stentøjskander, presfilter-kander eller 

enkle teæg.

 

13:00–16:00 FIND DET RETTE BARUDSTYR
 OG SMAG PÅ SPECIALITETERNE 
 fra Nordic Gin House 

  Nyd en smagsprøve på København 

Klassisk Gin fra Nordic Gin House og få 

en forklaring på, hvad det er, der gør 

den speciel. Lad dig inspirere og find 

stilen til din egen bar. Skal den være 

klassisk og Bauhaus-inspireret som 

Arne Jacobsens Cylinda-Line, udstråle 

britisk elegance af stjernearkitekten 

Norman Foster, eller være et moderne 

skandinavisk italiensk mix med Collar af 

Debiasi & Sandri.  


