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VINSMAGNING I fantastiske OMGIVELSER  

Kære vinvenner. 

Hermed indbyder vi jer alle til at deltage i 
et vinarrangement som ikke alene 
sætter fokus på vine men i den grad 
samværet i nogle ekstremt hyggelige 
omgivelser! Vi har fået vores ”egen” 
kælder hvor vi har mulighed for, i ro og 
mag, at forkæle vores sanser.  

Manden bag stedet hedder Jacob og 
ejer Lundgren V.I.P. som er en søsterbutik til den velkendte og særdeles populære Lundgren 
V.I.P. i Bagerstræde på Vesterbro. Han har sammensat en helt speciel menu med vine som 
vi skal igennem og ligger samtidigt stor vægt på at vinsmagningen ikke skal tæskes 
igennem. Derfor er aftens arrangement sammensat således at vi har lidt tid mellem vinene 
til at nyde det lækre charcuteri med brød som vi også vil få serveret. 

Vinene samt de dominerende druer 
spender ret vidt –  Sauvignon Blanc, 
Tempranillo, Cabernet Sauvignon, 
Syrah, Grenache  -  og vi vil under kyndig 
vejledning blive båret igennem flere 
lande såsom Italien, Spanien, Frankrig og 
Sydafrika samt blive introduceret til en 
bred palet af druer fra de små 
producenter, på vores vinrejse hos 
Jacob. 
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I kælderen vil vi sidde i hyggelige og intime omgivelser og nyde de lækre vine 
akkompagneret af en luksus-tapastallerken med delikatesser fra, Spanien, Frankrig og 
Italien med dejlig naturbrød.  

Af specialiteter kan blandt andet nævnes siciliansk skinke, serrano skinke, capocollo 
(italiensk charcuteri krydret med hvidvin og muskatnød. Smagen ligner parmaskinke, men 
lidt stærkere, og den tørret pølseversion af capocollo kaldes "coppa"), fransk paté, ost, 
aïoli, ricottacreme, oliven m.m.  

Alt dette må da have fået dit mundvand til 
at løbe (?) så derfor anbefaler vi stærkt, 
at du skynder dig at tilmelde dig dette 
superarrangement da pladserne er 
stærkt begrænsede! 

 

 

Prisen for hele arrangementet er 

 

KUN KR.349,- FOR MEDLEMMER OG KR.399,- FOR IKKE MEDLEMMER !! 

 

Vi glæder os til at se dig !! 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen, SAS Vinklub 

 

NB! Indbetalt beløb refunderes op til 1 dag før arrangementet ! 

INDBYDELSE TIL LÆKKER VIN & TAPAS ARRANGEMENT !	  

FAKTABOX 

TIDSPUNKT:     ONSDAG DEN 15. APRIL 2015 KL. 18.00 

ADRESSE:             LUNDGREN V.I.P., GOTHERSGADE 89, 1123 KØBENHAVN K 

BETALING:     BANKOVERFØRSEL TIL KONTO: REG 6512, KONTO 3053 010589 SENEST FREDAG DEN 10. APRIL 2015 

TILMELDING:      SENEST FREDAG DEN 10. APRIL 2015 TIL SASVINKLUB@GMAIL.COM 


