
Vinfællesskabets Vinklub. 

Sæson 2018/2019 

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 fra kl. 18,15 hvor vi mødes i dagligstuen. Vinsmagningen 

og en 2 retters menu koster kr. 385,00 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. 460,00 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 22. oktober 2018: 

Tyske rød og hvidvine der præsenteres af Jakob Fladholdt fra WineFLY. Jakob bor i Allerød og har 

gennem flere år importeret tyske vine sammen med en god ven. Se hjemmesiden www.winefly.dk  

Mandag den 26. november 2018: 

Nord Rhone er et meget lille og specialiseret vinområde, som laver nogle fantastiske vine. Thomas 

Brinkløv fra Genereux kommer og fortæller om området vine. Der bliver smagsprøver af både røde 

og hvide vine fra Nord Rhone. 

Mandag den 7. januar 2019: 

Så er det igen lykkedes at få organiseret en Winemakers dinner, denne gang med den økologiske 

vinproducent Frederic Mallier fra Chateau de la Vieille Chapelle, Fronsac i Bordeaux. Vi kommer til 

at smage en lang række af Frederic´s fremragende vine. 

Mandag den 25. februar 2019: 

Argentinske vine er mange ting, men denne aften skal vi smage udelukkende vine i den bedste 

halvdel af vinproduktionen i Argentina. Søren Clemmensen, der nu er sommelier, vil tage os med 

på en rejse i gode Argentinske vine. 

I får en anmodning om indbetaling af kr. 385,00/460,00 pr deltager 8 dage før den enkelte 

smagning. 

Mange hilsner 

Carsten 

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


