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SAS Vinklub’s SOMMERUDFLUGT 
ANNISSE VINGAARD 
Præstevej 89, 3200 Helsinge 



KAN DANSKERNE 
LAVE VIN?? 
Bliv meget klogere når 
SAS Vinklub 
afholder sin 
SOMMERUDFLUGT ! 

Vinklubbens sommerudflugter har altid været eftertragtet, og i år har vi valgt at tage 
væk fra byen og lave en tur gennem det Danske sommerland til Annisse og Asserbo. 

Din vin horisont vil blive udvidet i Annisse, hvor vi aflægger besøg på en af Danmarks få 
vingårde. Vi er sikre på, at du vil blive overrasket over den kvalitet, der kan produceres i 
Nordsjælland. Alene dette er en god grund til at tilmelde sig. 

ANNISSE VINGÅRD  drives af Niels og Dorte  Frees.  Annisse Vingård blev grundlagt i 
1999 og består af vinmark og produktionslokaler.  
  
Vinmark og produktion er beliggende på Præstevej 89.  
I 1999 blev der plantet 55 vinstokke af den grønne sort Orion og de blå sorter Leon 
Millot, Regent og Rondo. I 2002 blev der plantet yderligere 150 vinstokke af samme 
typer samt den grønne Zalas Perle.  

En del af druerne købes fra vinmarken tilhørende den nærliggende 
gård "Garbolund" som har ca. 950 vinstokke af samme sorter som på Præstevej.  
Begge vinmarker blev godkendt i sommeren 2006.  
Lokaler til vinproduktion blev indrettet i 2005/06 og godkendt i efteråret 2006. 
Forinden, før jul 2005, var butikken godkendt til salg af vin. 

Annisse Vingård indrettede produktionslokaler for erhvervsmæssig vinproduktion i 2005 
og lokalerne stod endelig klar og blev godkendt af fødevaremyndighederne til høsten i 
2006.   
Før den tid har de lavet vin på hobbybasis. De producerede de første ca. 20 flasker rød- 
og hvidvine i 2001 og begge blev godkendt på Dansk Vinskue. 



En anden god grund til at deltage er at John og Poul Lennart har tilbudt at lægge hus til 
et ”eftervinsmagningsarrangement” hvor der vil blive serveret lækkert kød med tilbehør 
fra grillen samt god vin. 	 	  
	  

Prisen for hele dette fantastiske arrangement        
vil kun være: 

 KR.249,- FOR MEDLEMMER OG 

KR.299,- FOR IKKE-MEDLEMMER


             DAGENS PROGRAM: 

Afgang kl. 9.26 fra Nørreport St. med S-toget linje E mod Hillerød 
Ankomst til Hillerød St. kl.10.06. 
Afgang med bus nr. 380R mod Helsinge kl.10.22. 
Ankomst til Annisse kl. 10.54.  
Nu er der kun 100m til Annisse Vingård. 
Kl. 11.00-13.00: Rundvisning og vinsmagning 
Kl. 13.00-14.00: Transport til Grævlingebakkerne 30, 3300 Frederiksværk.  
	 	        (SAS Vinklub sørger for transport fra vingården og hjem til John) 
Kl. 14.00 - ???:  Nu vil grillen være klar til stegning af 3 slags kød. Hertil serveres der 
kartoffelsalat samt grøn salat. Senere vil der være lidt brød og ost. SAS Vinklub sørger 
for vin, så du kun skal medbringe dit gode humør. 
Hjemtransport til København kan nemt foregå med bus og tog. Der er 6 minutters gang 
til busstoppested. 

FAKTABOX 

TIDSPUNKT:     LØRDAG DEN 08. AUGUST 2015 kl. 11.00 

ADRESSE:             ANNISSE VINGAARD, PRÆSTEVEJ 89, 3200 HELSINGE 

BETALING:     BANKOVERFØRSEL TIL KLUBBENS KONTO: REG 6512, KONTO 3053 010589 

TILMELDING & BETALING:      SENEST MANDAG DEN 03. AUGUST 2015 TIL SASVINKLUB@GMAIL.COM 

http://www.sasvinklub@gmail.com
http://www.sasvinklub@gmail.com

