
PORTVIN 
med 

MENY  & SAS  VINKLUB



 
 

Kære vin venner. 
Bestyrelsen håber, at I nyder den danske sommer og blandt andet lader op til, et af 
de nye spændende arrangementer i vinklubben her ved sommerferiens afslutning. 
Den første vinsmagning som SAS Vinklub inviterer til, er den efterspurgte 
portvinssmagning. 
 Ved denne portvinssmagning kan vi godt love, at man får en helt speciel 
oplevelse. Det bliver den meget erfarne og vidende portvinsspecialist Kim Rafn 
Nielsen, som vil stå for arrangementet i MENY. 
Kim er til dagligt ansat i ViniPortugal som salgschef, og har både stor viden og 
passion for især portvine.  
Vi skal smage portvine fra et bestemt hus, nemlig huset KOPKE. KOPKE er verdens 
ældste portvinshus og blev grundlagt tilbage i 1638. Her 389 år efter, er det stadig 
Portugals førende producent af portvine fra deres Quinta Sao Luiz område.  
Til smagningen vil der blive serveret en let “tapas”- anretning. 

MEDLEMSPRIS KR. 175,- / IKKE MEDLEMSPRIS KR. 225,- 

TRANSPORT - BEMÆRK VENLIGST ! 
Grundet afspærring og omlægning af trafikken omkring begyndelsen af 
Amagerbrogade, så undersøg venligst hvilke bus linjer, der er relevante for dig. 

Sådan kommer du til MENY Vermlandsgade med METRO: 
‣ Metro station valg 1: Lergravsparken til MENY 1,0km 13min. gang 
‣ Metro station valg 2: Christianshavns Torv til MENY 1,2km - 15min. gang 

Parkering: Der er som regel en del parkeringspladser udenfor MENY. 

Vi glæder os til at se rigtig mange af jer! 
Med venlig hilsen 

Bestyrelsen

FAKTABOX 

TIDSPUNKT:     SØNDAG DEN 19. AUGUST 2018 KL. 15.00 
ADRESSE:         MENY, VERMLANDSGADE 51, 2300 KØBENHAVN S 
BETALING:        BANKOVERFØRSEL TIL KONTO: REG 6512, KONTO 3053 010589  
TILMELDING:   SENEST  FREDAG DEN 17. AUGUST 2018 TIL   SASVINKLUB@GMAIL.COM 

MENY  & SAS  VINKLUB 

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


 

 
 

Dry White er det vi populært kalder den hvide portvin. Det er en 
krydret vin med en nøddeagtig karakter.

Colheita portvine (her står Kopke for 25 % af den årlige 
produktion i Portugal) som er kendetegnende ved at være en 
enkelt årgangs høst fra vinstokke, der kan være op til hundrede år 
gamle. Denne portvin bliver lagret på små fade i flere år, og 
derefter tappet på flasker. Selve tappedatoen vil fremgå på 
flasken. Disse vine er lettere og mere delikate end vintage 
portvine. 

Fine Tawny har næsten de samme karakteristika som Fine Ruby, 
men med smagsnuancer , af blommer og kirsebær, det er en vin, 
der falder i manges smag, og er nok ikke nær så kompleks som 
Fine Ruby.

Fine Ruby er en meget rig Tawny Port, der har mindst 4-5 år på 
bagen i træfade. Meget komplekse og dybe smags nuancer.

Meget groft sagt findes der 4 typer af portvine. Til smagningen er 
der mulighed for at smage alle 4 typer, og Kim vil fortælle mere 
uddybende om alle de forskellige typer som findes samt 
klassifikationer, fremstillingsprocesser og druetyper. 
Udover dette er der forskellige alders-klassifikationer, afhængigt 
af lagringstiden på fad. Vi skal ialt smage 8-10 portvine.

MENY  & SAS  VINKLUB 


