
Vinfællesskabets Vinklub. 

Sæson 2020/2021 

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. 400,00 pr. deltager. Der vil fortsat være salg af vin til maden. For 

dette salg skal der betales kr. 80,00 pr. flaske i proppenge. PS. Til Winemakers dinner serveres der 

en 3 retters menu hvorfor prisen denne aften er kr. 500,00 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 26. oktober 2020: 

Denne aften skal vi smage 6 årgange af topvinen L´Infante fra Domaine Ruffinatto, der ligger i byen 

Menerbes. Vinområdet er Luberon. Vinens 4 drue sorter er Syrah, Grenache, Counoise og 

Mourvedre, der alle presses på samme tid, hvilket giver meget forskellige vine i de enkelte 

årgange. Domainet ejes af Christian Ruffinatto, der også er borgmester i Menerbes. 

Mandag den 23. november 2020: 

Denne aften skal vi have sæsonens Winemakers dinner, hvor vi får besøg af Joan Cusiné Carol, der 

er en af ejerne af de spanske vingårde, Pares Balta i Penedes, Grata Vinum i Priorat og Dominio 

Romano i Ribera del Duero. Vi skal smage vin fra alle 3 vingårde. Efterfølgende serveres en lækker 

3 retters menu. 

Mandag den 11. januar 2021: 

Denne aften skal vi igen have en spænende vinsmagning af vores egen sommelier Søren 

Clemmensen, der denne gang vil præsentere os for 6 forskellige vine, der alle er lavet på 100% 

Syrah druen.  

Mandag den 1. marts 2021: 

Vi slutter sæsonen med et brag af en smagning. Ikke mindre end 6 top vine fra 6 forskellige 

vinproducenter, der ligger i 6 forskellige vindistrikter. Vinene i denne smagning ligger prismæssigt 

meget højere end normalt. Derfor koster denne aften også kr. 500,00. 

I får en anmodning om indbetaling af kr. 400,00/500,00 pr deltager 8 dage før den enkelte 

smagning. 

Mange varme hilsner 

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

mailto:carsten@chroth.dk

