
 

De oversøiske vine  
 

Fredag d. 24. november 2017 kl. 19:30 i Klatretræet, Græsmarken 2, Blovstrød 

-efter Generalforsamlingen 

 

Hvilke oplevelser har den nye vinverden at byde på?  

Den nye vinverden bruges ofte som fællesbetegnelse for de oversøiske lande, der producerer vin, og vi 

drikker mere og mere vin fra disse lande. Hvordan kan det være?  

Er der nogle druer, der er bedre i nogle oversøiske lande, end i andre? Kan man smage forskel på en 

amerikansk og argentinsk Pinot Noir? Hvor får man mest vin for pengene? Hvor får man det bedste vin?    

Aftenens smagning vil inkludere alt fra bobler til rødvin fra diverse oversøiske lande, både nogle der er 

meget typiske for deres respektive områder, men vi skal også smage nogle helt særlige vine, som man 

ikke lige falder over til dagligt.  

Vinsmagningen vil slutte med en hyggelig blindsmagning, hvor vi gensmager én af aftenens vine. Det 

hjælper nemlig med at sætte al den information, vi har fået i løbet af aftenen i perspektiv.  

Den store finale bliver dog en smuttur til rommens vidunderlige verden. Salget af rom er eksploderet 

herhjemme, og det er ikke uden grund, at rom er ved at blive danskernes yndlings-avec til kaffen. Vi skal 

smage to meget spændende rom til desserten.   

Allerød Vinhandel præsenterer smagningerne med viden og passion, og fortæller både om det vi har i 

glasset, men også om forskellene på de europæiske og de oversøiske markeder. 

Mad og vin hånd-i-hånd 

I år har vi fokus på både mad og vin, og vi har derfor gjort os umage for at sætte mad og vin sammen, 

der klæder hinanden. Vi serverer derfor maden løbende under smagningen.  

Foreningen giver tilskud til dette arrangement, så prisen pr. person er kun kr. 150,- der betales samtidigt 
med tilmelding senest 16. november 2017. Pris for ikke-medlemmer kr. 250,-. 
 
Tilmelding på www.rosmosegaards.dk under Kontakt. Her udfylder du formularen med dit navn, din e-
mail og i Besked-feltet skriver du deltagernavne på alle deltagere incl. dig selv, din adresse og tlf.nr. og 
trykker Send. Du overfører herefter det samlede beløb via Mobile Pay til 4138 1173 (Schmidt-Petersen); 
husk din adresse i tekstfeltet.  

 

Venlig hilsen og på gensyn! 
Bestyrelsen 

Niels Hansen – Humlemarken 2           Jens Gottlieb – Bygvænget 8         Søren Kamper – Humlemarken 6 

Anders Schmidt-Petersen – Østervang 34              Michael Ibsen – Kornmarken 10 

http://www.rosmosegaards.dk/

