Vinfællesskabets Vinklub.
Sæson 2021/2022
Sted: Liselund Højskole, Slotsallen 44, Slagelse kl. 18,30. Den 11/10-21 holdes
vinsmagningen på Villa Fjordhøj, Rådmandsvej 23B, Skælskør kl. 18,30
I den nye sæson er vi igen på kursuscenteret Liselund, dog er vi til det første møde flyttet til Villa
Fjordhøj i Skælskør. Vinsmagningen på Villa Fjordhøj og en 2 retters menu koster kr. 400,00 pr.
deltager. På Liselund Højskole får vi 3 retters menu til alle smagninger. De 3 smagninger koster kr.
500,00 pr. deltager for hver smagning. Der vil fortsat være salg af vin til maden. For dette salg skal
der betales kr. 100,00 pr. flaske i proppenge.
Der er altid plads til nye medlemmer, så I skal blot kontakte mig med eventuelle emner.
Medlemsgebyret for hele sæsonen er kr. 200,00 pr. deltager, der indsættes på konto regnr. 3667
konto 3204880298 eller mobil pay 2991 6172. Indbetaling senest den 20. september.
Mandag den 11. oktober 2021:
Denne aften skal vi smage økologiske vine fra 3 vinområder i Spanien. Vi kommer forbi Penedes
der ligger vest for Barcelona og Priorat der ligger syd for Barcelona samt Ribera del Duero, der
ligger midt i Spanien og regnes for det bedste vinområde i Spanien.
Mandag den 29. november 2020:
Denne aften får vi besøg af Thomas Brinkløv fra Genereux vine. Thomas vil tager os på en tur
gennem nogle af de bedste vinområder i Italien. Vi kommer omkring Barolo, Nebbiolo d’alba og
ikke mindst skal vi smage Super Toscana.
Mandag den 21. februar 2022:
Denne aften kommer Rasmus Jørgensen fra Hillerød Vinkompagni, der vil tage os med til
Bourgogne, hvor vi skal smage 7 vine fra det danskejede Domaine Albert Sounit.
Mandag den 28. marts 2022:
Her kommer Søren Clemmensen og tager os en tur til Tyskland, hvor vi skal smage 7 vine fra Fitz
Ritter, som er 9 generation på vingården der ligger i region Pfalz. Vinen er økologisk og VDP
klassificeret.
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

