
 

 

 
COCI-CLUB SAMLING NO:       

DATO: 4. September 2015  
 

VÆRT: Søren Kaiholm  
 

DELTAGERE: Niels, Carsten Trangeled, Brian V+R, Jesper,   
                        Jacob & Søren 
Afbud: Carsten Torp   
       
MENU:  
til forret fik vi noget fisk, der ikke smagte af alverden 
desværre. 
Til hovedret fik vi steg med kartofler og salat noget rigtig 
kedelig mad købt færdigt hos stenløse slagteren , det gør vi 
aldrig mere. 
Til dessert fik vi en lækker  is med hjemmelavet blommesprut 
sovs, det var til gengæld lækkert. 
Af vine fik vi en lækker rose , en rødvin til hovedret, og en ikke 
så lækker portvin til dessert. 
Alt i alt en kedelig menu..   

  

  

 FORLØB: Alle kom til tiden… på nær Brian V., så han 
skylder en hel masse, ligesom jeg gør for alt for sent ref. 
�…. Vi startede på terrassen, som i dagens anledning var 
blevet overdækket med et fancy telt/pavilion fra jem og 
fix, jeg havde købt en del forskellige øl, og typer, som 
smagte ganske dejligt, sammen med en lille cigarillos.  
 

 Da V havde indfundet sig, og vi havde smagt lidt pale ale, 
weissbier, og pilsner, trak vi ind og spiste ….. mad, kan man 
vel kalde det. Under middagen kom forskellige skåle, 
Søren havde fået en hundehvalp, som alle hilste på, Niels 
har fået ny massøse aahhhh, Rollefar har fået nyt 
bryggers og køkken, (og resultatet er ret så flot). Niels 
har fået nyt badeværelse i sommerhuset, det ser også 
rigtig fint ud, og er brugbart, skulle jeg hilse at sige.  

 
 Jacob er i finalen i radio køges handy mand, og har senere 
hørt at han vandt, så ved vi hvem vi kan trække på. ☺  Niels 



 

 

har været bundgarnsfisker, fanget 8 fisk og 2 pighvar, 
mums.  

 
 
 

 COGNAC: gourry de chadeville, memorie 
 

 Så blev det tid til cognag, og jeg havde valgt et hus vi 
havde smagt før, faktisk det bedste på vores liste. Den 
smagte ikke som deres flagskib, og vi var alle skuffede. Fik 
fra 5 til 2 og gennemsnit før pris 3,7 = 4, efter pris som var 
549/70 cl. Steg den til 3.9 men ender på 4   

 
 

 

 

 CIGAR: partagas coronas junior 
 

 en håndrullet havaneser, Partagas er fra 1845 og en af de 
ældste cigar huse. Tobakken er fra vuelta abajo-regionen 
ligesom cohiba.   
Den var lidt for lille til nogen, men alt i alt var det en god 
cigar, folk skød på pris fra 59 -87, og gav den fra 2-5 efter 
prisen som er 55 fik den et nøk op så den endte på 4.  

 
 

 


