
 

 

 
COCI-CLUB SAMLING NO:       

DATO: 8. September 2017  

 

VÆRT: Søren Kaiholm hos Jacob Lundsvig 

 

DELTAGERE: 2 x Brian, Niels, Jesper, Carsten, Søren & Jacob 

 

Afbud: Carsten Trangeled 

 

MENU:  

Forret:  

Løgsuppe med bacon paprika og flåede tomater, hertil Rustik 

baguette.  

Hertil serveret lækker Rosé (Silverboom – Special reserve) 

 

Hovedret:  

Svinekam, stegt som vildt m. flødebagte kartofler, waldorfsalat 

med valnødder og æbler, ribsgelé og vildtsauce 

Rødvin: The Cubist – España – 2016 

 

Dessert: 

Rådhuspandekager m/Creme, hertil abrikos 

Noget dessertvins halløj, der ikke passede helt til pandekager. 

- Noble House 2015 

 

FORLØB: 

Vi starter ugen før Coci samling med at flytte arrangementet til 

ny adresse, grundet Udlandsarbejde i jylland. 

Der bydes velkommen til alle som kom til tiden, også Ljungström, 

som trods nært beliggende bolig formåede at være den sidst 

ankomne.  

Et fornuftigt udvalg af lækre øl blev sat på bordet, med lidt 

chips og lidt små snakken og stort og småt. 

Da alle var ankommet gik vi i udestuen, hvor dagen arrangement 

skulle afholdes.  

Placeret rundt om bordet, fik vi forret serveret. Der var stor 

enighed om at Tomatsuppen, var en meget skidt løgsuppe m. 

Bacon?!?!? Men rosé vinen var dejlig  

Hovedretten gled ned i tilfredshed, der blev lævnet lidt, og vi 

var glade for at vi ”kun” var 7 fremmødte, trods at der var 

bestilt mad til 10 personer.  

 



 

 

Så kom desserten, og her var der 2 pandekager pr. mand (red. 20 

stk.) – lidt seje og kedelige, skummet i midten var lemfindigt 

fordelt mellem kagerne så kun nogen havde fyld i?! Også kom 

dagen overraskelse……NUL PORTVIN…men en dessertvin som i sig 

selv smagte ok, men slet ikke passede til pandekagerne. 

 

Under maden blev det til lidt forskellige skåle: 

Sølle: Er blevet uddannet DBU dommer 

Jacob: Har fået Kaninunger 

Jacob: Thomas M. har donneret en humidor med flyd til klubben 

Cartsen Torp: Borgstrøm har bestilt cigarer hjem til klubben, 

C.A.O. signature 18 stk. Disse blev fordelt som følgende: 

  Niels 9. stk. 

  2 x Brian & Jesper deler resten 

Brian: Kan nu løfte 1kg. Efter brud på M. Supra Spinatus 

Søren: Gennemført Aarhus ½ marathon (fik det i 50år gave) 

Niels: Blevet indstillet til Ridderkorset 

Søren & Brian: Har igen været på Tur D´ Tatar 

Carsten Torp: Har fået ”hund”  

 

 COGNAC: Louis Royer – Destillers Collection 25år  

 

Serveret I Whisky Glas – Da Sølle havde ”Glemt” Club glas. 

 

Fra destilleriet Les Magnolias i hjertet af Grande Champagne, 

leveres en cognac fra det bedste område af Cognac.  

I denne serie, er det denne Grande Champagne, der har lagret 

længst (25 år). Farven er mørk og flot. Duften er intens og i 

starten med noter af modne frugter og ælde. Efter kort tid 

træder flere komplekse noter frem som læder, fad og nødder. 

Smagen er kraftfuld, kompleks og nærmest fuldendt fyldig i 

munden.  

 

En flot cognac, der gør Grande Champagne stor ære. 

Eftersmagen har en længde som er flot lang, hvilket kun gør 

oplevelsen endnu bedre.  

 

Leveres i flot gaverør. 

 

Har vundet flere internationale priser: 

 

INTERNATIONAL WINE AND SPIRIT COMPETITION 2010/UK - Gold 

 

INTERNATIONAL SPIRITS CHALLENGE 2010/UK - Gold 

 

INTERNATIONAL SPIRITS CHALLENGE 2009/UK - Gold 

 

 

 



 

 

Lækker Cognac der sagtens an konkurrere med de ”dyre” 

drenge. Bred enighed om dejlig duft, med noter afkaramel, 

nødder, blomster, vanilje, svesker, frisk træ/jordbund. 

Ikke så kompleks i smagen, go gane, men svinder hurtigt. 

 

Karakter før pris 4,2 (3-5)  pris bud 795-1100,- 

 

     
 efter pris 5,2 Pris: 479,- 

 

 

 CIGAR : Cellarmaster – Presidente  

  

Ny Dansk cigarserie, baseret på kendte opskrifter, med nyt 

design og nyt valg af tobakker. Den danske distributør har 

udvalgt tobak og sikret kvalitet. 

Håndrullet i Costa Rica. 

 

En dejlig potent cigar, der var dog varierende træk, men 

stadig til den gode side. Smagen var krydret, mild, let peber 

og let fermenteret. 

 

Alt i alt en Rigtigt Go Cigar 

 

 

Karakter før pris 4,5 (4-6)  pris bud 115-149,- 

 efter pris 5,0 Pris: 79,- 

 

 

Efter hygge og en dejlig aften vil jeg lige notere hvilke 

samlinger vi blev enige om i 2018. 

 

Uge 10 – Afholdes af Jesper Ljungström 

Uge 22 – Afholdes af Carsten Torp 

Uge 36 – Afholdes af Carsten Trangeled 

Uge 46 – Afholdes af Niels Tofte 

 

Tak for god ro og orden 

 

Næste samling er: 

 

uge 46 – 17. November 2017 hos Jacob Lundsvig 

(Sølle medbring venligst Club glas!) 

 


