
Vinfællesskabets Vinklub. 

Sæson 2017/2018 

Sted: Liselund, Slotsalleen 44, Slagelse kl. 18,30 

I den nye sæson er vi igen på kursuscenteret Liselund, hvor vi er sikre på at få lækker hjemmelavet 

mad i hyggelige lokaler. I er velkommen allerede fra kl. 18,00. Vi mødes i dagligstuen hvor der er 

mulighed for at købe øl og vand. Vinsmagningen og en 2 retters menu koster kr. 375,00 pr. 

deltager. Der vil fortsat være salg af vin til maden. For dette salg skal der betales kr. 50,00 pr. 

flaske i proppenge. PS. Til Winemakers dinner serveres der en 3 retters menu hvorfor prisen 

denne aften er kr. 450,00 pr. deltager. 

Der er altid plads til nye medlemmer, så I skal blot kontakte mig med eventuelle emner. 

Medlemsgebyret for hele sæsonen er uændret kr. 150,00 pr. deltager, der indsættes på konto 

regnr. 3667 konto 3204880298 eller mobil pay 2991 6172. Indbetaling senest den 1. oktober. 

Mandag den 23. oktober 2017: 

Champagnesmagning med Carsten Roth. Vi kommer på en tur i champagnes historie med 

smagning af champagner fra store og små huse, heriblandt årgangschampagne. Der kan købes 

rødvin til maden. 

Mandag den 27. november 2017: 

Denne aften bliver en Winemakers dinner, hvor vi får besøg af Sophie og Jean Marc Autran fra 

Domaine Piaugier, der ligger i Sablet. Vi skal smage de fleste af Domainets vine og høre historien 

om Domainet og hvordan de mange lækre vine fremstilles. PS. Start kl. 18,00. 

Mandag den 8. januar 2018: 

Italienske vine som bliver præsenteret af importøren af vinene Michael Rasmussen, som i cykel 

sammenhæng er kendt som kyllingen fra Tølløse. 

Mandag den 26. februar 2018: 

Spanske vine er i mange sammenhænge blevet særdeles attraktive og derfor vil Søren 

Clemmensen præsentere os for nogle af de bedste spanske vine. Søren er til februar 2018 færdig 

uddannet som sommelier, så vi glæder os til at han øser af sin viden om spanske vine. 

I får en anmodning om indbetaling af kr. 375,00/450,00 pr deltager 8 dage før den enkelte 

smagning. 

Mange hilsner 

Carsten 

Mobil: 2991 6172, e-mail: carsten@chroth.dk 


