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Kære medlemmer 

VINSMAGNING TIL FANTASIPRIS. onsdag d. 23.04. kl. 17.30. 

Skovgaard Vine har tilbudt SAS Vinklub at lave en endnu en vinsmagning, denne gang med en ny tilgang til 

druerne.  

Skovgaard Vine er en af Danmarks største vinimportører, og har en af Storkøbenhavns allerstørste forretninger 

på 2000m2, hvor smagningen vil blive afholdt. 

Der vil blive tale om en aften, hvor man tager 4 forskellige druer, f.eks. Riesling, Pinot Noir, Shiraz og Cabernet 

Sauvignon, idet en endelig druetype på nuværende tidspunkt dog ikke er fastlagt. 

Hver druetype vil blive hentet fra 2 forskellige verdensdele, så man kan opleve, hvor forskelligt de rene druer 

kan falde ud, alt afhængig af den verdensdel, de er produceret i.   

Introduktion til de forskellige druer vil blive foretaget af Søren Spangsberg-Christensen, der er en gammel 

kending af klubben 

I forbindelse med smagningen vil der blive serveret mad passende til vinene. 

Prisen er nærmest symbolsk, da Skovgaard Vine sponsorerer vinen, og du vil således kunne deltage for det 

beskedne beløb af kr. 125.- 

Smagningen vil blive afholdt onsdag d. 23.04 kl. 17.30 hos Skovgaard Vine, Vallensbækvej 6, Brøndby. 

Da Vinklubben gerne vil benytte lejligheden til at introducere klubben til andre, har vi efter succesen tidligere 

besluttet igen at sende en invitation ud til alle SAS klubbens medlemmer. De skal betale den samme pris, som 

de nuværende medlemmer, men vil blive tilbudt at aftenen er gratis, såfremt de melder sig ind i Vinklubben. 

Da det er vigtigt for Vinklubben også af få nye medlemmer, skal vi bede dig støtte op om dette arrangement, så 

vi kan få introduceret klubben bedst muligt, og du selv kan få mulighed for at møde andre SAS`er, der holder af 

vin og godt samvær. 

Tilmelding er efter princippet ”først til mølle”, og der er kun et begrænset antal pladser. Din tilmelding skal ske 

senest d. 10. april med angivelse af navn og eventuelt personale nr. og kan ske til: 

Ole Bjørn Hansen.       E-mail: olebhansen3@gmail.com 

Betaling skal så vidt muligt foretages til klubbens bank: Reg. Nr.: 6512, konto 3053010589. 
Ellers kontant på selve aftenen. 


