
 

   Her er en smagning i SAS Vinklub, der ikke kan anbefales kraftigt nok! 
 
 
Vi har forsket indgående i det interessante spørgsmål: Hvad der mon skænkes op i de høje haller 
om søndagen? og det store svar er fundet!! 
 
Kjær & Sommerfeldt har givet os 100% ret i, hvad vi fandt frem til, og det hele vil blive afsløret på 
en smagning i deres fantastiske kælder ONSDAG DEN 12 MARTS fra 17.00 til ca. 19.00. 
 
Der vil blive udskænket ting, som prismæssigt ikke kan dækkes af, hvad det koster at deltage, men 
Kjær & Sommerfeldt blev så begejstrede, at de ser lidt stort på at få deres omkostninger dækket 
den aften. 
 
For øvrigt slutter aftenen af med, at der helt undtagelsesmæssigt bliver lejlighed til at besøge 
"Paradiset".  
 
"Paradiset" ligger dybt nede i den bageste kælder hos Kjær & Sommerfeldt og rummer måske den 
mest fantastiske samling vine i Danmark. Der er mange meget sjældne vine, og meget gamle vine. 
Det er sjældent, at man indbydes til at bese disse herligheder, men det hører jo næsten med til den 
vinøse oplevelse, vi nyder forinden.   
 
Der er kun ét meget beklageligt problem: Der er kun plads til 24 deltagere, så det er virkelig et 
spørgsmål om først til mølle! 
 
Prisen bliver lidt højere, end vi plejer - til gengæld får du en aften, du forhåbentlig ikke glemmer 
lige med det samme. 
 
Der vil ikke være spisning denne aften, men der bydes dog brød til. Så nup evt. en bid mad 
hjemmefra. 
 
Pris kr. 300.  For ikke-medlemmer er prisen 400 kr. 
 
Tilmelding: Senest mandag d. 10. Marts til Annette.lindegaard@mail.dk - husk navn, e-
mailadresse, telefon og antal tilmeldte medlemmer / gæster. 
 
Betaling skal så vidt muligt foretages til klubbens bank: Reg. Nr.: 6512, konto 3053010589. 
Ellers kontant på selve aftenen. 
 

 
På bestyrelsens vegne 
 
 
Villy Rasmussen                                                                                    


