
 

 

 
COCI-CLUB SAMLING NO:       

DATO:14/11 2014   

VÆRT:Jesper L    

DELTAGERE: Søren,2*Brian,2*Carsten,Jacob 

Afbud:   Niels          
MENU:  
Forret: Tunmousse med rejer på salatbund med brød og smør     
hertil drak vi hvidvin  
Hovedret: Kalvefilet med flødekartofler, svampesauce og 
                        Broccoli/bacon salat, hertil drak vi rødvin 
Dessert: Gulerodskage med ostecreme samt frugter, hertil 
drak vi en taylor vintage port fra 2004.     

  

 FORLØB:Alle mødte før tid og blev budt velkommen hos 
jacob med øl og chips, hvorefter vi gik til bords. 

 Under forretten blev der skålet for Brian R der havde 
fået ny firmabil, Der blev ligeledes skålet for jacob og 
sølle der også havde fået nye biler. Så kom jesper på banen 
med en skål, han havde fået en bilaftale  med avis og skulle 
køre i ny bil hver anden måned. Han havde så foræret sin 
Rover til sin svoger.  

 Rygepause, hvor der blev delt al capone rundt. 
 Så blev der skålet for sølle, der har fået nyt job med at 
sælge møbler til skoler. 

 Sølle var blevet fodboldtræner for det lokale pigehold i 
jgi, det skålede vi selvfølgelig også for. 

 Så var det blevet tid til hovedretten, hvor der blev 
udbragt skål for håbet at cognachuset i fremtiden vil 
levere til tiden, da jesper ikke var helt tilfreds med at 
varerne ikke var kommet. Det blev aftalt at Brian R skulle 
prøve at indhente tilbud på champagne  moet chandon 
nectar. Jacob var blevet færdig med sin stue, så de skålede 
vi også for. Vi aftalte at Brian R kikker på mulighed for at 
lave en tur til Berlin i 2017, da det stod sløjt til med 
opbakningen til en tur i 2015. 

 Det var nu blevet tid til dessert, her blev det fastlagt 
hvem der skal afholde arrangementerne i 2015. 

 Uge 12 – generalforsamling i brian v’s sommerhus 



 

 

 Uge 24 – hos jacob 
 Uge 36 – hos sølle 
 Uge 46 – hos brian r 
 Nu var aftenens højdepunkt kommet hvor vi skulle smage 
på cognac og cigarer til kaffen. 

 COGNAC: 
 Den først cognac var en claude thorin seduction 
 Duften var lidt flad, den smagte lidt af jord, frugt og 
citrus. Mild med næsten ingen eftersmag, karakter fra 2-4. 
pris fra 279-499. Den gennemsnitlige karakter var 3. 

 
Med en pris på 279 endte den med en karakter på 4. 

 
 

 Den anden cognac var en claude thorin XO 
 Farven var flot mørk, smagen var sprittet men mere 
kompleks end den første  

 Karakterer mellem 2-5. pris fra 425-799. den 
gennemsnitlige karakter var 3. 
 

 

Med en pris på 799 endte den med en karakter på 3.  

 

 

 

 CIGAR  
 Aftenens eneste cigar var en davidoff nicaragua robusto 
tubos (produceret i nicaragua) 

 Det var en god cigar, den havde et godt træk, god smag lidt 
til den kraftige side, var nem at ryge. Karakter 4-6. 

 Pris fra 125-179. den gennemsnitlige karakter var 5. 
  
 Med en pris på 119 enden den med en karakter på 5. 
 

   
 
 
 

 Efter endt smagning kom der øl og whisky på bordet og 
snakken gik lystigt rundt om bordet . vi takker jacob for at 
lægge lokaler til og jesper for et godt arrangement. 
 


