
 

 

 
COCI-CLUB SAMLING NO:       

DATO:18/11-2016   

VÆRT:Niels  

DELTAGERE: Brian R/Søren/Carsten T/Carsten/Jacob/Brian 

V/Jesper 
Afbud:             
MENU: 
poussiner med brun sovs, aspargeskartofler og varm 
frugtsalat. 
desserten var solbær-/ribstærte med is  

  
  

 FORLØB:  
alle på nær undertegnede kom til tiden, jeg ankom kl. 18.10 
iflg. aftale med værten. der var tændt op i pejsen og frank 
på anlægget, diverse juleøl, nødder og  ølpølser på  
bordet  og hyggelig stemning.  
 
så var det tid til at gå til bords, hvor der blev serveret 
poussiner med brun sovs, aspargeskartofler og varm 
frugtsalat. til desserten blev der serveret en pocas 
portvin colheita 1997. til alles overraskelse drak 
undertegnede kun cola og vand, hvilket var tiltrængt, da 
der var kommet lidt rigeligt under vesten.  
 
efter den sædvanlige hyggesnak rundt om bordet var det 
tid til at trække over i de bløde igen til aftenens 
højdepunkt.  
her blev der uddelt to bøder til henholdsvis undertegnede 
der ikke havde magtet at binde sit slips og til carsten t for 
ikke at levere referatet i dertil indrettede skabelon. 
straffen var i begge tilfælde en flaske portvin.  
så kom kaffen på bordet og der blev delt cigarer rundt.  
vi var alle enige om at det var en potent størrelse cigar 
der var nem at få liv i.  
efterfølgende var det tid til at smage på aftenens cognac , 
som var en let tilgængelig cognac.  
 



 

 

efter endt smagning fortsatte den hyggelige aften med 
john mogensen på anlægget og dejlig tjekkisk øl aftenen 
sluttede kl 23.30 hvor de sidste tog hjem.  
 
der skal lyde en stor tak til niels for en hyggelig aften. 
næste arrangement er:  
generalforsamlingen den 24. marts 2017 i  brian v’s 
sommerhus. 
 
 

 COGNAC: Club Cigare (Grand Champange XO)  
 
ved første smagning fremstod den sprittet med godt 
gardiner og dejlig duft, efter flere smagninger virkede 
den knap så sprittet med noter af peber og jord. den 
fremstod meget mørk hvilket tyder på en del karamel.   
 
prisen blev vurderet til 635-945 og karakteren 4 
 
efter oplysning af prisen 895, holdes karakteren på 4.  
 

 
 

 

 

 CIGAR: Papagayo XXL fra huset Paradiso  
 
cigaren var meget tør og mellemkraftig i smagen 
potent i størrelsen, dobbelt mavebælte, godt træk, noter 
af nødder og abrikos 
 
karakter før pris 4 til priser fra 85-195 kr 
 
efter prisen på 80 kr var karakteren 5 

  

 

 


