
Vinfællesskabets Vinklub. 

Sæson 2019/2020 

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. 395,00 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. 470,00 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 28. oktober 2019: 

Vinforedrag om Peter Vindig-Diers og hans sønner med smagning af 7 vine. Peter Vinding-Diers er 

onkel til Peter Sisseck og har oplært Ping, som han kalder Peter Sisseck, i vinfremstillingens kunst. 

Peter Vinding-Diers har en vingård på Sicilien.  

Mandag den 25. november 2019: 

Vi skal denne aften have en meget spænende vertikal vinsmagning af 7 årgange Reserve de Maude 

fra Domaine Piaugier, der ligger i Sablet i Syd Rhone. Vinen er opkaldt efter ejernes ældste datter 

og er Domainets topvin. Domaine Piaugier ejes af Sophie og Jean Marc Autran som vi har haft 

Winemakers dinner med for nogle år siden. 

Mandag den 6. januar 2020: 

Denne aften skal vi igen have et spænende vinforedrag af vores egen sommelier Søren 

Clemmensen, der denne gang har kastet sin kærlighed på Italien, nærmere bestemt området 

Friuli, hvorfra vi skal smage mindst 6 forskellige vine. 

Mandag den 2. marts 2020: 

Det er igen lykkedes at arrangere en Winemakers dinner. Denne gang kommer Olivier Senard, der 

ejer Domaine Lagoy, der ligger i Provence Alpilles. Domainet fremstiller, ud over rosé som de fleste 

kender, 1 hvid og 3 røde vine. Vi skal i alt smage 5 vine. Domainet er økologisk. 

I får en anmodning om indbetaling af kr. 395,00/470,00 pr deltager 8 dage før den enkelte 

smagning. 

Mange varme hilsner 

Carsten 

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