
Vinfællesskabets Vinklub. 

Sted: Hotel Frederik 2. kl. 18,30 

Mandag den 26. oktober 2015: 

Det er i år 20 år siden Peter Sisseck lavede den første årgang Pingus på Finca Villacreces vinanlæg. 

Det skal vi naturligvis fejre med en helt speciel aften, hvor vi følger i Peter Sissecks vinspor, fra han 

startede hos onklen Peter Vinding-Diers og til i dag hvor Peter Sisseck er en af de førende 

Biodynamiske vindyrkere i verden.  

Mandag den 23. november 2015: 

Denne aften går turen til Nordamerika hvor Rasmus Jørgensen, der i dag er direktør for og 

medejer af Hillerød Vinkompagni, vil give os et indblik i hvordan udviklingen har været i 

vinproduktionen på det Nordamerikanske kontinent.  

Mandag den 11. januar 2016: 

Denne aften skal I være med til en vinsmagning, som ikke har fundet sted før noget sted i verden. 

Jeg er blevet eneimportør af Domaine Avelas Theodore vin, der er særdeles efterspurgt fordi, den 

sælges på 47 Michelin restauranter i Frankrig med Paul Bocuse 3 stjernede restaurant i Collonges i 

spidsen. I Japan er den repræsenteret på 25 Michelin restauranter. Det er lykkedes mig at få lov til 

at købe nogle få flasker i 6 årgange, så vi kan holde en vertikal smagning af Theodore. Det bliver 

stort. 

Mandag den 29, februar 2016: 

Bordeaux har til alle tider været et fascinerende vinområde, som man aldrig bliver træt af at 

udforske. Det skyldes selvfølgelig størrelsen af området og så den unikke klassifikation fra 1855. Vi 

skal denne aften en tur langs Dordogne og Isle floderne, hvor jeg har fundet små chateauer i 

Fronsac, Castillon og Sct. Emillion. Vi skal både smage økologiske og konventionelt dyrkede vine, af 

en høj kvalitet, men til priser der er til at betale. 

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. 

Vinsmagningerne og en 2 retters menu koster uændret kr. 350,00 pr. deltager, dog koster det kr. 

450,00 til Peter Sisseck og Domaine Avela smagningerne. I får en anmodning om indbetaling 8 

dage før smagningerne. 

Mange hilsner 

Carsten 

Mobil: 2991 6172 

E-mail: carsten@chroth.dk 


