
Navn Dato for smagning Karakter Pris pr. 70cl. Bedømmelse

A A.E. Dor 26-8-2005 3 1299,- Pæn flaske der ser ud som om den er bedre end den er. De fleste syntes at farven var pæn, havde gode gardiner uden at 

det var fyldige gardiner, meget spruttet i duften, og smagen tynd og ikke imponerende. Første karakter var fra mellem 3 til 5 

og en gættet pris på 300 til 1.100,- Da vi fik prisen at vide faldt karakteren fra 2. til 4 med et gennemsnit på 3,375 altså 3 

glas ikke imponerende.

B Baron Otard VSOP (Plastik flaske) 27-5-2011 2 169,- Er en otard vsop men ikke en almindelig v.so.p men baron v.s.o.p i plasticflaske fy for satanden er sprittet,syrlig,tynd.

Bisquet 10års 13/9-2002 - 346,- 10 års fra cognag huset Bisquet, som er et traditionsbundet gammelt hus fra midten af 18 hundred tallet, startet af den , på 

det tidspunkt kun 18 årige m. Bisquet. I dag er huset overtaget af et af de store og har ikke længere noget særpræg, men 

Cognacen smagte rigtig godt, og havde en blød næse og en behagelig eftersmag lidt sød uden det var for meget. Prisen for 

en liter er Kr. 495.-

Braastad Royal Edition 23-3-2012 2 950,- Liret med hilsen fra Prins Henrik og meget glimmer. Det imponerede ikke selvom om kommentarerne var mere positive end 

for XO. Dybere i farven, mildere duft , Ok gardiner .Men også kritik af eftersmagen, ordinær Cognac, for Royal, stadig skarp 

og ikke så spændende. Forskrækkelsen var stor da vi hørte prisen.

Vurdering før pris: 2,3 = ”2” alle i 2 -3 med en prisangivelse på 895 – 350 kr. 

Braastad XO 23-3-2012 2 295,- Denne cognac fik et par barske kommentarer med på vejen, Meget skarp , Tyndt pjask, Sprittet – men også ros til farven og 

mild duft. Stor uenighed i vurdering af pris – kap så stor uenighed om karakter.

Vurdering før pris: ”2” alle vurderinger i 2 og 3 med en prisangivelse på 250 – 585 kr.

C Camus Borderies XO 5/3-2010 3 1050,- 35 år gammel. Imponerede ikke så lidt på grund af flasken , der sikkert gør den meget dyr og salgbar hos kineserne. Den 

har ok gardiner, er lidt parfumeret og sprittet i smagen med en lys gylden farve. Ikke en cognac der imponerede selskabet. 

Vurdering før pris: ”4”, men prisangivelse fra 475 – 835,-. Vurdering efter pris kr. 1.050,-: 2,75 = ”3”

Chãteau d´Orignac – Hors d´age 1967(XO) 25/8-2006 4 1295,-
Château de Montifaud – Heritage louis Vallet L50 16-11-2012 4 1059,- Lidt sprittet, god duft dog lidt tam, skarp i smagen ellers god, meget mørk, behagelig duft, god dybde nødder, rosiner, sød, 

udmærket, Ren kraftig smag, rund næddeduft, ok druer, lidt stram i smagen.

Der blev givet før pris karakter fra 4 til 5 snittet blev 4,4 med pris angivelser fra 575,- til 1325,-

Chateau De Moutifaud X.O. 13-11-2015 4 599,- Flot gylden, gode gardiner, sød,

souterne-agtig, smag af abrikos og rosin, god smag af frugt,

blød, smag af jord og blomster, flere nuancer og lag i duften.

Der var enighed om at det var en cognac på det jævne, hvilket

også afspejler sig i vores karakter på 3,57 før angivelse af

pris. Vi gættede prisen til at ligge mellem 369-795kr. 

Chateau De Moutifaud, Fine petit Champagne X.O. 23-11-2007 4 515,- Blød rund duft af æble og frugt bredte sig I glasset, Lidt sprittet næse men manglede lidt dybde i smager, fornuftige gardiner 

og en dejlig smag lidt hen af calvados.

Claude Thorin Seduction 14-11-2014 4 279,- 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. 

Claude Thorin XO 14-11-2014 3 799,- Farven var flot mørk, smagen var sprittet men mere

kompleks end den første

Karakterer mellem 2-5. pris fra 425-799. 

Club Cigare (Grand Champange XO) 18-11-2016 4 895,- 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. 

Cognac du Manoir (Age Incunno)* 14-9-2012 6 899,- *(Hvilket betyder alder ukendt.)                                                                                              Der var ikke tvivl om at det var 

en bedre cognac. Kommentarerne var blandt andet ”kraftig nød, let sødme, dejlig rund, elegant og diskret med flot farve og 

god smag”. Cognacen fik store roser med på vejen og blev sammenlignet med Pierre Ferrand Abel og med Gourry de 

Chadeville XO. Cognac som begge har ligget i den absolut høje ende af vores skala. Vurderingen før pris lå på et rent 5 tal 

og prisen blev skudt til at ligge mellem 1095 – 1985. Begejstringen var stor da prisen på ”kun” 899,- blev oplyst. Herefter 

steg vurderingen til 5,8. 

Cognac du Manoir XO  Grand Champagne 6-3-2020 5 699,- Cognacen imponerede nogle meget og andre knap så meget, selvom vi havde prøvet den før

(juni 2018).

Bemærkningerne varierede: God duft, fin men kort smag, afrundet duft, sødme af abrikos,

let røg, trænotet, mørk sødlig duft, tør, mandel, abrikos, rund, tør let smag, blød og rund,

ikke sprittet, mangler krop og karakter



Cognac du Manoir 1.cru XO - Séguinot - Grand Champagne 27-5-2011 5 350,- Meget afbalanceret rund pæn farve. Vi gav den alle 5 og troede den kostede mellem 8-1100 kr. Prisen er kr. 350.- og så fik 

den 5,4 men beholder 5 tallet.

Cognac du Manoir 1.cru Réserve 14-9-2012 5 399,- Meningerne var delte men alt i alt var det en cognac vi alle ku li. ”moden, fyldig i næsen, dejlig rund og med flot farve, lettere 

sprittet, smag af tørv, nødder og frugt” var nogle af kommentarerne. Selvom producenten ikke har tilsat karamel, var vi flere 

der godt kunne smage karamellen. Vurderingen før pris var på 4,3. Prisen blev skudt til at ligge mellem 455 – 650 kr. 

Cognacen kostede 399,- og efter oplysning af pris steg vurderingen til 4,6. 

Cognac Francois voyer terres de grande champagne 20-8-2004 2 225,- Cognac Francois voyer terres de grande champagne(svarer til en V.S) Cognac’en er indkøbt hos vinslottet i greve, den blev 

ikke dømt særlig god det siges fra Jacob at den kun sælges i 4 lande og kun hos en dist. I Dk nemlig vinslottet, og manden 

selv kommer til dk. I november for at promovere hans cognag. Senere har vi så fåwett indbydelse både fra vinslottet og fra 

davidoff huset så han har nok indset at det skal bredes mere hvis han skal sælge lidt te øhh cognag. (Brian her gik du ikke 

glip af noget, du lå jo og sov i Paris). Karakteren lå på mellem 2-4 men gennemsnit på 2 inden vi fik prisen og vi skød på 

235- til 350 kr. den kostede 225 og så fik den gennemsnit 2 igen. 

Cognac Francois X.O. de grande champagne 20-8-2004 4 575,- Lidt tykkere gardiner end (terres fra samme hus) men stadig væk ikke noget der siger wauw. Karakteren før prisen mellem 

3-5 gennemsnit på 4, da vi fik prisen rokkede det ikke så meget 4 

Cognac Leyrat, Vieille Reserve (42%) 7-2-2004 5 615,- Cognac’en er indkøbt Millésime, som er et vinhus i Sølvgade, Kbh.

Den har meget flotte gardiner og en ekstrem lækker duft, stort set uden sprit, både i vores egne tulipanglas og i ballonglas.

Enstemmigt kunne det hurtigt fastslås, at denne cognac er den bedste vi alle har fået i CoCi hidtil! Dette må nødvendigvis 

ærgre Brian Rasmussen, som også under cognac-smagningen bemærkedes at være fraværende! (Flasken blev til 

orientering tømt).

Cognac’en er produceret af samme bonde i 32 år og jorden hvor druerne dyrkes har været brugt til dette af familien 

igennem 4 generationer.

Før prisen blev afsløret er den vurderet til mellem 4 og 6 glas med et gennemsnit på 5,0 og et prisniveau på 450-1200 

kroner.

Efter prisen er oplyst har den fået et gennemsnit på 5,3.

Cognacen Camus Cuvee (special 5 generations jubilæum) 7-6-2002 - 355,- Cognacen Camus Cuvee som er en speciel fremstilling der er lavet for at fejre 5. generations skifte i dette Cognachus. Den 

smagte ok, men det var det, tror jeg vi er alle enige om. Man kan sige at det var en klasse over sort renault. Niels tilføjede 

så at denne cognac er tilsat karamel, det er der også andre der er , men denne er for at tilpasse smagen det Japanske 

marked, da de drikker det med isterninger.

Collection Jean Grosperrin N¤ 38 19-6-2009 3 700,- Cognacen blev vurderet til at have gode gardiner, sprittet i smagen, grappa smag, og tung, lidt brunlig i farven, meget 

kommerciel, i stedet for smag så er det mere volumen. Den fik før prisen en vurderinspris på mellem kr. 500 og Kr.1.050.- 

Courvoisier Initiale Extra 7-11-2004 4 1855,- Courvoisier bliver kaldt "Le Cognac de Napoléon". Det skyldes en begivenhed i 1815, kort efter Napoléon var abdiceret. Han 

besluttede at flygte til Amerika med to fuldt lastede skibe, heriblandt flere fade Courvoisier. Halvvejs over Atlanten 

ombestemte Napoléon sig og overgav sig til englænderne. De tog Cognacen i forvaring, men eftersom de var ude af stand 

til at udtale navnet Courvoisier, døbte de den simpelthen "Napoléons Cognac".

Courvoisier INITIALE EXTRA er det ypperste, man kan finde inden for topcognac. Den elegante og raffinerede stil, flasken 

har, genfindes i selve produktet, der byder på ældre dråber i den mest raffinerede stil.

Det er Cognac fra Grande Champagne og Borderies, som er mere end 50 år gammel. Smagen er rig og kompleks med en 

lang og elegant eftersmag, som holder i flere minutter.

Ovenstående er så hvad producenten selv synes om Cognac’en. Vi andre var dog af en anden opfattelse. Alle var til dels 

enig om at det var en cognac over middel, men ikke det niveau der er beskrevet ovenfor. Gardiner og farve var som 

udgangspunkt flotte, men smagen skuffede de fleste prisen blev skudt til mellem 500 og 980,00

Snitkarakteren blev 4,0 – efter prisen faldt karakteren til 3,7

D Daniel Bouju Reserva 30-4-2004 3 291,- Reserva 70cl har ligget 12 år på egefad fra området Grand Champagne.

Der blev givet karakter fra 2 til 4, den samlede karakter blev 2,8, dvs. 3 glas.

Daniel Bouju VSOP, Grande Champagne 25-11-2005 3 515,- Lidt bedre end den første cognac, men dog kun middelmådig med pil ned.

Før oplysning om pris var det gennemsnitlige pointtal på 3,7, men faldt til 3,4 efter prisen blev oplyst.

Daniel Bouju: Tres Vieux 30-4-2004 4 559,- Tres Vieux 70cl har ligget 40 år på egefad, fra området Grand Champagne.

Der blev givet karakter fra 3 til 5, den samlede karakter blev 3,7, dvs. 4 glas.

DEAU V.S.O.P cognac fra Domaine du Chaillaud 28-5-2010 2 299,- Denne cognac virkede for nogle en smule tam og meget sprittet. Den havde en duft af karamel og æble. Den havde gode 

gardiner og en flot mørk farve.

Denne cognac høstede ikke de store roser i panelet og det viste sig også ved karaktererne.



Debriac Fransac Vintage 1937 21-11-2008 5 2499,- Cognacen blev med en enkelt undtagelse modtaget med begejstring. Den blev beskrevet som krydret med en nærmest 

blomsteragtig smag, god

duft, flotte gardiner.

Der var ingen tvivl, at det var dyre dråber, der serveredes (vurderinger fra 1150,- til 2495,-). Den gennemsnitlige 

prisvurdering endte på 2028,-

med karakteren før prisoplysningen på 4,8. den faktiske pris på 2499 og da et enkelt medlem herefter justerede karakteren 

et hak ned, endte

den samlede karakter på 4,7.

Debriac Grand Champagne 25 år 30-5-2008 3 609,- Debriac Cognac er fra huset Fransac, der stammer helt tilbage til 1838. Huset er stadig i familiens eje, da nu femte 

generation er ved roret i form af Georges Roullet. Georges Roullet blander selv cognacen, og holder derved fast i familiens 

traditioner, hvorved der også kommer en ensartet kvalitet. Familien har selv marker, men køber også eaux-de-vie. Debriac 

Grand Champagne 25 år er som navnet antyder med eaux-de-vie fra Grand Champagne, hvor den yngste har en alder på 

25 år. Duften er behagelig og starter med noter af vanilje og krydderier. Herefter træder alderen i gennem bl.a. med noter af 

fad og frugter. Smagen er stor og fyldig. Starten er meget kraftfuld og kompleks, hvor der bl.a. er noter af læder og træ 

(fad). Der også noter af tørrede frugter og en strejf af vanilje. Eftersmagen er lang, hvilket er forventeligt af en cognac med 

en mindste alder på 25 år og alle eaux-de-vie'erne er fra Grand Champagne. Der var ikke så delte meninger om cognacen, 

før viden om pris fik den 3,2 og efter røg den ned på 3.1

Delamain 1973 17-11-2006 3 1300,- En gammel sag, der fik meget forskellig vurdering – der måske ikke udelukkende skyldes Delamainens kvaliteter. 

Gennemgående fandt de fleste den lidt for ung, skarp i smagen, manglede lagring, for stærk, manglede fylde, med for lidt 

spiritus!! og samtidig for sprittet. Endelig klagede en over forkert opvask af cognacglas!

Samtidig fik den også ros for farven, gardinerne, for potentialet, for duften, god næse, dybden, mild. Enkelte kunne 

genkende smagen af tørv!

Den skønnede pris varierede fra kr. 398 til kr. 900….!

Delamain christmas cognac X.O. 19-2-2005 1 399,- Aftenens først smags oplevelse var en jule cognac, som navnet måske allerede har afsløret, fra Delamain huset. Delamain 

huset ligger i Grande Champagne området og startede deres cognac produktion tilbage i 1824 og jule cognacen er en 

special udgave som kun produceres 1 gang årligt til denne festlige højtid.

Cognacen var klassificeret XO til trods for det at her var tale om en blandings cognac og det viste sig efterfølgende at 

blandingen bestod af lige dele ren træsprit og karamelsovs… 

Vurderingen blev som beskrivelsen måske antyder ikke helt god. Der var tale om en meget sprittet duft og smag. Alle var 

enige om at det var en cognac langt under middel og den ringeste vi havde smagt til dato.

Gardinerne var stort set ikke eksisterende og farven var som udgangspunkt meget præget af karamel og smagen skuffede 

fælt.

Det er dog værd at bemærke at på trods af denne barske karakter drak alle op….og der var stor enighed om, og ros til 

Jesper L., at det var interessant at komme helt ud i alle hjørner af cognac skalaen.

Prisen blev skudt til mellem 180 og 300

Snitkarakteren blev 1,8 – efter viden om prisen faldt karakteren til 1,3, dvs. 1 glas.

Denis Charpentier Cognac XO Rare Fine Champange 11-3-2022 5 850,- Farve/Duft/Smag:

Denis Charpentier X.O Rare Fine Champagne er en sjælden cognac, udledt af en ædel blanding af druer fra Grande og

Petite champagne. Den har en smuk amber farve med en ravkåbe sublimeret af subtile gyldne refleksioner. I duften

har den en harmonisk blanding af honning, kanel og blomster.

I smagen har den en perfekt balance mellem tørrede frugter og et strejf af chokolade.

Lokalitet: Frankrig, Grand Champagne

Alder: Aldret mellem 10 og 30 år på egetræsfad

Flaske størrelse: 700 ml

Alkohol: 40%

Leveres i gaveæske

Kommentare på vejen: Kompleks duft, lidt figne i næsen, cremet, æble, hvede, hyben, kompleks rund,

duft af eg/træ,

Fløjl på ganen, blød og dejlig smag, vanilje, læder, sød, gammel

Bud fra 920,- til 1435,- (flere lå meget tæt på prisen, kan ses på vurdering)

Til en pris af 1299,-

vurdering før kendt pris 5,2 efter pris 5,2

Domaine St. Surin - Cognac Tesseron XO 28-5-2010 4 700,- Af vores egne kommentarer blev nævnt at den havde flotte gardiner og elegant farve. Den havde en rund og dejlig duft af 

blomsterhave. 

Vi var stort set alle enige om at den smagte dejlig sødt. Måske med et strejf af karamel.



Drouet et Fils - Hors D´age ? ? ?
F Font-Borne Grand Champange X.O. 1.crú 23-11-2007 5 730,- Dejlig skøn næse, blød/rund smag og en skøn eftersmag. Svag hentydning af sødme og frugt.

Font-borne V.S.O.P. 28-8-2003 3 350,- bedømmes som en cognac med tynde gardiner, god duft , lidt spids i smagen den er 10 år gammel vsop. Den har fået 3 

glas men den samlede vurdering er 3,2.

Font-borne X.O. 28-8-2003 4 775,- 20 års xo. Den er flot mørk i farven, lidt sprittet, overraskende men en god eftersmag. Den får 4 glas og en samlet vurdering 

på 4,2 Vejl udsalg Kr.: 775,- for 70 cl.

Frapin - Chateau font pinot grande champagne 28-2-2003 - 540,- Chateau font pinot grande champagne. Som er fra nederste etage i kælderen, den er lysere end den anden vi fik, lidt stærk i 

smagen uden det bliver ubehageligt, lidt vanilieagtig smag, og figen smag.

Frapin Cask Strength 20-11-2009 4 569,- Denne cognac har lagret i 12 år og er ikke blevet reduceret til 40%. Den har således beholdt sin oprindelige styrke på 46%, 

En lidt speciel cognac, som dog på grund af din alkohol styrke viste sig ikke at være speciel god. Den har en lys gylden 

farve. Duft af friske frugter og vanilje. Intens kompliceret smag med en tør og speciel stærk eftersmag.

Frapin Château de Fontpinot XO 13-6-2014 3 799,- Dufter bedre end nr. 3, mere sprittet i smagen, sprittet, er ikke lige så rund som nr. 3, flere nuancer, god duft, meget 

spids/sprittet, længe eftersmag. Der blev givet før pris karakter fra 3 til 4 snittet blev 4 med pris angivelser fra 495,- til 699,-

Frapin Family Domaine 13-6-2014 3 615,- Afdæmpet, rund & blød, noter af jord, delikate, en elegant smag, pæn farve, rigtigt cognac duft, OK smag, lidt bitter, en 

smule sprittet, ingen lang eftersmag. Der blev givet før pris karakter fra 3 til 4 snittet blev 5 med pris angivelser fra 458,- til 

599,- 

Frapin premier grand cru. 28-2-2003 - 660,- Som er fra ¨1.salen¨ i kælderen, dyb farve ingen spritsmag/duft , rigtig god smager af tørret frugt, og lidt sød.

Frapin VSOP 8-3-2019 3 499,- Ingen karamel, tynd gang pjask, dufter ok, ingen sprit, masser af sprit,flad smag flad

fornemmelse ingen var rigtig vild med den, men den smagte ikke dårligt., mere skuffelse

Der blev givet karakterer på 2 - 4 med et gennemsnit på 3,3. Prisvurderingerne var fra 390 kr.

til 596 kr

Frapin VS 13-6-2014 4 339,- Let citrus, for syret, kort eftersmag, pæn farve, cremet og rund, OK eftersmag, lidt spinket i eftersmagen, fugtigt duft, ikke 

noget for mig, svag farve, neutral duft, sød med lang ”lidt kraftigt” efter smag. Der blev givet før pris karakter fra 3 til 4 

snittet blev 4 med pris angivelser fra 299,- til 399,- 

Fussigny Superior Cognac 19-8-2011 4 375,- Denne blend fra Fine Champagne. 

Det kan altid diskuteres om det er en god idé at vente med cognacen til efter cigaren. Men med smagsløg under indflydelse 

af den noget kraftige cigar var det svært for cognacen at gøre et nævneværdigt indtryk. Cognacen blev vurderet til mellem 

299 og 585 kroner, og endte på 4,3 efter

oplysning om en pris på 375 kr. Cognacen fik følgende ord med på vejen:

Rund, blød, (for) sød, mild blomsterduft, "kone-cognac".

Fussigny XO 20-8-2010 5 749,-
G Gacon - 1973 Fins Bois Grand Crû 7-4-2006 5 998,- I dag fik vi en 33 år gammel Cognac cacon 1973 fins bois grand cru. 5. generation rigtig lækker cognac vi alle syntes var 

noget af det bedste vi har fået. Kraftige gardiner, fed cremet, kanonduft, uden snert af sprit. 

Den blev bedømt fra 5 til 6 i karakter før pris og folk gættede på 400 til 1295.

Gautier Vieille Reserve X.O. Pinar del Rio No 1 13-6-2003 3 800,- exclusive cigar blend. Cognac’en forhandles ikke normalt I DK. Oplevelsen var ganske interessant. Smagsnoterne er 

desværre forsvundet. Om Gautier kan det dog fortælles at huset er fra 1755 og dermed et af Cognac’s ældste huse. Idag 

tilhører Gautier likørfirmaet Marie Brizard.                                                                                                         vejl.pris. 800,-

Gautier X.O. Pinar del Rio No 1 13-6-2003 3 600,- exclusive cigar blend. Cognac’en forhandles ikke normalt I DK. Oplevelsen var ganske interessant. Smagsnoterne er 

desværre forsvundet. Om Gautier kan det dog fortælles at huset er fra 1755 og dermed et af Cognac’s ældste huse. Idag 

tilhører Gautier likørfirmaet Marie Brizard.                                                                                                                        

vejl.pris. 600,-

Godet : Folle Blanche, det hvide fjols… 19-2-2005 5 1085,- Aftenens anden cognac var også i en anden klasse. Familie produktionen gennem 9 generationer fra Godet huset bød på en 

god oplevelse.

En cognac hvis stokke oprindeligt stammer fra nogle af de meget få stokke som overlevede vin-pesten som hærgede 

Grand Champagne området for over 200 år siden.

God smag og duft, meget flotte gardiner og dejlig eftersmag var det billede den cognac efterlod sig.

Prisen blev skudt til mellem 700 og 1200.

Snitkarakteren blev 5 – efter viden om prisen faldt karakteren til 4,8, som dog stadig svarer til 5 glas.

Gourry de Chadeville - Memorie 4-9-2015 4 549,- Den smagte ikke som deres flagskib, og vi var alle skuffede



Gourry de Chadeville XO 20-11-2009 6 659,- Gourry de Chadeville er et af de ældste cognac huse der findes og producere kun 20.000 flasker om året. Denne XO fra det 

bedste af Grande Champagne har lagret i 35 år og er meget velbalanceret i både duft og smag. Den har en lang fløjlsagtig 

og koncentreret eftersmag, og har stærke træk af cedertræ, honning og kaffe.

Gourry de Chadeville XO 16-6-2006 4 699,- Der var bred enighed om at farven var flot, gardinerne relativt pæne og bouqueten blød. Smager var der lidt flere nuancer 

af. Prisen blev vurderet til mellem 499 og 1575. og snitkarakteren var 4,0

Gourry de Chadeville - Family Reserva - (Paradis) 6-9-2019 5 2700,- “Nødder og frugtagtig sødme dog med skuffende smag”

“Duft og smag af blommer, stærk og tør”

“Smager fantastisk”

“sublim farve med god smag”

“Meget mørk med smag af chokolade”

“Smag af rosiner, abrikos, jord/nødder, karamel” 

Gourry de Chadeville. VS. 1. cru Grand Fine Champagne 15-2-2008 3 300,- Ikke den dårligste cognac vi har smagt, men god var den ikke. Det var en VS’er, dog en god en af slagsen. Der var tale om 

en donation og der findes ikke yderligere info om flasken. Fik karakteren 2,8 før pris og sluttede på 3 efter prisen blev oplyst

H Hardy Paradis Cognac (COOP 150 års jub.) ? ? ?
Henri Mounier XO 29-5-2020 3 595,- Dufter: let og elegant, Abrikos

Smager: Skarp, Marcipan, Sød, tør, Pepper, Fed og fyldig,

Lang efter smag, meget sprittet i efter smagen.

J Jean fillioux COQ ? 1 349,-
Jean Fillioux AOP Cognac Le Coq - Societe 15-9-2013 1 349,-  Societe Jean Fillioux AOP Cognac Le Coq som har lagret i 8 år, og er derfor en

forholdsvis ung og meget lys cognac.

Eksperterne skriver at det er en lys og behagelig Grande Champagne Cognac med noter af blomster, lime

og citrusskal. Det skulle vise sig at vi ikke just var enige.

Vores kommentarer lød nærmere Øv på smag, farve og duft, noget tyndt pjask, kedelig, kedelig og

kedelig og MEGET sprittet og med meget dårlig eftersmag.

Karaktererne før pris landede på 1,7 og vi gættede at prisen lå mellem 199 kr og 300 kr. 

Jean Fillioux AOP Cognac Tres Vieux - Societe 15-9-2013 1 699,- Societe Jean Fillioux AOP Cognac Tres Vieux, som har lagret i 23+ år. Den var

væsentlig mørkere end den første cognac og eksperternes kommentarer er at den dufter meget af vanilje.

Smag af moden frugt, appelsinmarmelade, kvæde og pære. Lang, lang og utrolig kompleks eftersmag.

Den perfekte cognac til at afslutte en perfekt dag.

Med den beskrivelse kunne vi kun blive skuffede, og det blev vi. Vores kommentarer lød lagret på

kadaver af gnu, hellere drikke sort Renault, eftersmagen er hurtig væk hvilket er et KÆMPE plus, bedre

smag end den første cognac men spritten ødelægger oplevelsen.

Det var ikke just pæne kommentarer og vores karakter før pris var også derefter, nemlig 1,5. Vi gættede

prisen til at ligge på mellem 400 kr og 559 kr. 

Jean fillioux tres vieux 5-9-2014 5 735,- Cognacen blev bedømt til at ligge i prislejet 799-1175 kroner med karakterer fra 4 til 6 og blev beskrevet som følger: utrolig 

behagelig duft af egetræ og skovbund med fyldig, sød et let frugtig smag. Smagsnuancer af svesker, rosin og abrikos. Med 

oplysningen om en pris på 735 kr. blev karakterne fastholdt med et snit på 5,3 og en aftale om, at der arrangeres 

fællesindkøb af flere flasker. 

Jenssen Carte Blanche 12-6-2015 1 599,- Alt i alt havde denne cognac fået mange flotte ord med på

vejen. En ting stod dog ikke til at ændre:

DEN SMAGTE VOLDSOMT RINGE !!!

Jeg mindes ikke selv at have drukket så dårlig en cognac tidligere.

L Larsen Very Viking cognac 13-6-2014 2 279,- Rimlige druft, ikke godsprit, træsmag, meget sødlige i duften, smag af vanilje og karamel, ingen dybde, sprittet smag, dårlig 

eftersmag. Der blev givet før pris karakter fra 2 til 3 snittet blev 2 med pris angivelser fra 178,- til 225,- 

Leopold Gourmel - Age de Fleurs ? ? ?
Léopold Gourmel "Âge de Épices" 20 år 18-11-2011 3 999,- Aftenens anden cognac var lidt bedre men stadig skarp og ikke så spændende.

Vurdering før pris: 2,6 = ”3” med en prisangivelse på 600 – 975 kr. 

Léopold Gourmel Bio 108-11-201 2 329,- Scorede ikke så mange glas og fik ikke så meget ros. 

Denne cognac høstede ikke de store roser i panelet og det viste sig også ved karaktererne.

Vurdering før pris: 1,6 = ”2” med en prisangivelse på 199 – 375 kr. 

Lé Reviseur XO Limeted edt. 15-11-2019 1 339,- Heller ikke denne cognac var vi begejstrede over og vi beskrev den således “ Ok duft, men tam og ligegyldig. Ikke særlig 

god. Kedelig, sprittet og uden duft. Muggen med smag af karamel. Duft af pærer og blommer, tranebær og karamel” Prisen 

blev gættet til at ligge mellem 175-390kr. Denne cognac blev også hældt på bålet. 



Louis Royer - Destillers Collection 25års 8-9-2017 5 479,- 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.

M Martell Extra 24-3-2017 3 1098,- Der var tale om en gammel XO er ukendt årgang

Som altid var holdningerne delte i.f.t. smag og duft. Krydret,

skarp, komplex, sprittet, med frugt, uden frugt

En vis enighed var der dog om pris og karakter.

Før pris: 3,7 => 4 pris vurderet fra 675-995,-

Martell VS 20-8-2010 2 185,-
Maxime Trijol VSOP 20-8-2010 4 399,-
Maxime Trijol XO 27-2-2009 3 700,- Vi har tidligere prøvet en cognac fra samme prodocent (1968éren) og den havde delt vandene ved vurderingen. Og igen var 

der delte meninger ved denne smagsprøvning, kort sammensat: den havde tynde gardiner, duftet sødlige og en flot farve, 

måske ikke ægte?

Havde en kraftig smag som endte ”tynd” og en bund/eftersmag af vanille.  

Før oplysning om pris blev vurderingen: 3,14

Maxime Trijol, Vintage ‘68 15-2-2008 4 1120,- Trijol-familien har dyrket og destilleret cognac siden 1859. I starten udelukkende på ejendommen, der i dag tæller ca. 40 

hektar, spredt mellem Grande og Petite Champagne. Nu, hvor det er 5. generation, Jean-Jacques Trijiol, som driver huset, 

er de eauxde.vie, som produceres på ejedommen, imidlertid kun nok til at dække ca. 3% at Trijols behov, så man foretager 

store indkøb og har altså status som négociant.

Cognacen bliver destilleret i husets hovedkvarter, i St. Martial sur Né, nær Archiac i Petite Champagne. Her har man hele 18 

alambics. Der anvendes kun limosin-fade, hvoraf ca. 25% er nye, og alkoholniveauet reduceres med destilleret vand.

Trijol har delt produktionen op i to mærker:

Duboigalant:

Den fine cognac lavet udelukkende på Grande Champagne-druer

Maxime Trijol:

Serien der hovedsageligt sælges til kæder og supermarkeder.

Der var stor unighed om denne cognac, der fik karakterer mellem 1 og 6

Alle noter bar dog præg af, at der var en god næse, 

flotte gardiner og ok smag samt eftersmag.

Karakter 4,4 før pris og 3,8 efter

Moullon 1 crú 6-9-2013 3 339,- Duft af forårs blomster, tør drue, Grappa, egetræ

Før oplyst pris 2,85 (3) efter pris 2,7(

P Paul Giraud - Napoleon 5-3-2010 4 498,- 15 år fik meget varierende kommentarer med på vejen: bleg, god smag, skarp dårlig smag, karamelsmag, god duft og 

forfriskende. De meget forskellige vurderinger afspejler sig i bedømmelsen fra 2 til 5. Vurdering før pris: 3,8 = ”4”, men 

prisangivelse fra 200 -725,-. Vurdering efter pris kr. 498,-: 3.6 = ”4”

Philbert Vs single Estate ( Dovecote) 15-11-2019 2 275,- Den fik ikke de bedste anmeldelser og blev beskrevet som “Ren tændvæske. Dårlig med dårlig på, dårligt lagret. Meget 

sprittet, god frugt, men ødelægges af spritten. Fy for filan og meget ringe” Prisen blev gættet til at ligge mellem 176-320kr. 

Resterne i vores glas blev hældt på bålet. 

Pierre Cardin XO 25-11-2005 2 299,- Aldrig har vi i klubbens historie været så enige om en cognac.

Denne cognac er dårlig, men desværre må der findes endnu dårligere cognac et sted ude i verden, da alle som én gav 

pointtallet 2 til denne cognac.

Pierre Diamond eternits dieau 9-2-2007 4 895,- Meningerne om den varierede noget, men de fleste var enige om de flotte gardiner. Det kunne smages, at den havde nogle 

år på bagen, men cognacen havde et generelt problem med en for sprittet næse og smag.

Vurderingen gik 3 til 5 og folk gættede på priser mellem 695,- og 1595,-

Pierre Ferrand - ABEL 20-08-2010 5 1945,-



Pierre Ferrand - ABEL 21-8-2009 3 1995,- Cognacen var lidt spids og sprittet men havde gode 

gardiner, god duft og flot farve 

Kommentar: gammel spiritus besidder ofte uforklarlige 

egenskaber. Duft og smag overrasker hele tiden med nye 

indtryk og gør Abel til en cognac der skal nydes langsomt 

for, at få hele smagsoplevelsen med.

Pierre Ferrand - Cigare Grand Champagne 1-6-2007 5 500,- En dejlig Cognac en fryd for ganen, run dog blød i smagen og ingen smag af karamel.

Der blev sagt 98% perfekt sødme, dog lidt kraftig og sprittet ved 1.st indtryk, men en dejlig rund eftersmag. Lækkerfarve og 

flotte gardiner. En perfekt buchét, total god smag.

Ved først bedømmelse fik denne cognac ét flot 5,18 tal til en ca. pris kr. 900,-.

Pierre Ferrand - Selection des Anges 7-11-2003 3 315,- Ferrand Selection des anges (grand champagne 30 år) I dag fik vi en anderledes cognac , i hvert tilfælde hvis man 

sammenholder navn og pris med indholdet. Navnet er fint og stammer fra en fin familie i cognac området, men i 1986 fik to 

studerende overtalt pierre ferrand til at slå sit navn stort op og markedsføre sig i U.S.A. de to studerende lavede en kontrakt 

med pierre, og tog røven på ham det resulterede i at de to studerende beholdte navnet men fik cognacen masseproduceret 

faktisk uden for cognac distriktet nær paris. Den stakkels cognac bonde er begyndt igen for sig selv men ikke med noget 

der er slået an endnu. I bedømmelsen var ikke så uenige hverken før vi fik prisen a vide eller efter. Før pris er den vurderet 

til mellem 3 og 5 glas med et gennemsnit på 3.75. efter prisen er oplyst har den fået et gennemsnit på 3.85.

Pierre Ferrand - Selection des Anges 1.cru 17-8-2007 4 895,- Selection des Anges (englenes valg) 1. grand cru

Cognacen var for nogle en lidt skarp oplevelse, hvor andre syntes det var en helt fantastisk oplevelse. Duften var god, 

farven lidt lys mahogni og gardinerne helt i top.

Cognacen fik en karakter på 4,2 inden vi fik prisen og igen 4,2 efter vi fik prisen (895 kr. pr. fl.) , derfor de 4 glas.

Pierre Siguinot Napoleon 15-11-2019 2 470,- VSOP fra Grande champagne og holder en alkohol på 40% Heller ikke denne cognac var vi begejstrede for. Beskrivelser 

som “Endnu dårligere. Dufter af portvin, men smager af slivovice. En rigtig dårlig cognac, men en rigtig god slivovice. Dårlig 

duft, dårlig smag. Smag af svesker, blommer og marcipan. Lort med lort på. Kompleks” Prisen blev gættet til at ligge 

mellem 220-385kr. Også denne cognac blev hældt på bålet. 

Polignac XO Royal 19-11-2021 5 899,- Er en blanding af eaux-de-vie fra de bedste områder med en minimumsalder på 25 år.

Det gør, at der virkelig er saft og kraft i denne cognac. Royal navnet har den fået - dels fordi den serveres i kongehuset og 

dels fordi smagen og duften nærmest er nobel

Duften starter ud med masser af egetræ, ranchio og chokolade.

Smagsnoterne tæller bla. karameliserede citrusfrugter, vanilje, egetræ, kaffe og krydderier og det hele ender ud i en lang og 

kompleks eftersmag.

Leveres i luksuskaraffel og gaveæske.

Prince Hubert de Polignac eller bare Polignac cognac er et hæderkronet cognacdestilleri som stammer tilbage fra 1947.

Alle led i dyrkningen af druerne, lagringen og produktionen foregår efter de

strengeste krav for at opnå det ypperste inden for cognac.

Der anvendes det fineste rene kildevand fra Gensac-La-Pallue kilden.

Polignac er Kongelig Dansk Hofleverandør da det var Frederik den 9.’s yndlingscognac og var også Prins Henriks 

yndlingscognac.

Kommentarerne var alt fra: Spændende sødme, noter af svesker og abrikos, Fin farve, smag af karamel og nødder, lys i 

farven, svag duft og jævnt kedelig. Vi gættede prisen til at ligge mellem 650 – 999kr

Prunier Family Reserve Fine Cognac 11-10-2010 1 665,- Der fandtes desværre ikke så mange oplysninger om varen, men det var købt i Holte Vinlager, hvilke allerede der fik 

advarslerne til at lyse….

Den fik en bedømmelse på 2,0 på priser svingende fra 190-415,-

Den korrekte pris er 665,- hvilket fik alle (på nær værten) til at give den karakteren 1.

R Ragnaud-Sabourin 22-8-2008 5 1435,- Denne cognac er 45 år gammel og er en ren cognac som ikke er blandet!

Duftede en smule sprittet, men dette skyldes højst sandsynligt en lidt højere alkoholprocent end normalt, 46%. Smagen blev 

også generelt beskrevet som kraftig, men hurtigt afdæmpet. Meget flot kobberfarve.



Raymond Ragnaud 1989 27-5-2005 3 895,- Raymond Ragnaud 1989. (Efter lagring på fad i 15 år er cognacen aftappet på flaske og alt kontrolleret af den franske stat). 

Der var delte meninger om denne cognac, alt fra gode gadiner, god duft, til blød og flad. Vurderingerne lå derfor også fra 3 

til 5 og prisskønnet lå fra 1300 kr til 600 kr.

Der er betalt kr. 895 for denne cognac, hvilket gav den en samlet score på 3,8 ud af 6 mulige.

Reanult Carte Noire Extra 25/8-2006 3 318,-
Remy Martin - Louis XIII 20-3-2015 5 17500,- Om cognac´en blev der sagt:

Flot smag, Massere af nyancer,

flot farve, god duft, meget

ren i smagen, tone af rosiner,

let nødde tone, sød og let i

munden, lille tone af jord,

usammenlignelig, fantastisk,

skuffende ifht. forventning: 

T Tesseron lot no. 53 8-6-2012 4 1353,- En alt i alt super cognac med lot angivelse. Lot er udtryk for hvilken årgang basiscognacen kommer fra. Dvs. at størstedelen 

af denne cognac er fra 1953. Den indeholder de fleste ingredienser som en cognac skal. Blød, rund med masser af 

aromaer. Moden frugt og nødder i både duft og smag. En cognac som også har positive anmærkninger i bla. Parker. 

Bedømmelsen bærer desværre præg af, at 2 medlemmer måtte drikke af bowleglas. Omvendt må vi igen konstatere at vi 

stadig har det svært med dyre cognac’er Bedømmelse før pris: 4,25 = 4 (3-6 med priser 687-875,-) Pris 1450 – Nyt snit 

3,87 = 4

Segonzac XO Cognac Selection Grande Champagne Frankrig 11-3-2022 3 850,-
Kommentare på vejen:

Flot farve, lidt skarp/spritet, sød næse, duft abrikos og figner, anis?, kras i ganen, eftersmag af

chokolade

Bud fra 459,- til 850,- (Jesper ramte prisen)

Til en pris af 850,-

vurdering før kendt pris 3,5 efter pris 3,0

V Vallein tercinier Hors d’age 14-6-2013 3 749,- en blandingscognac af 20 forskellige grande og Petite champagne cognacer, hvor den yngste er 40 år. Det blev dog hurtigt 

konkluderet at de 20 forskellige slags, må ha’ været overskud fra andre produktioner,som ikke blev anset for værdig til at 

lave cognac af ☺ Blandingen var ikke nogen succes. Karakteren blev alene hold oppe at Ljungstrøm, som havde en dårlig 

dag, og faktisk syntes at den smagte godt! Bedre blev det ikke af, ”T.sjang”, slet ikke var navnet med derimod ”Vallein 

tercinier Hors d’age” Karakteren var 2,8 = 3 før pris og 2,7 =3 efter pris.

Vallein tercinier L´erotique ? ? ?
Vallein Tercinier Vieille Reserve XO 4-6-2021 4 769,- Smag af abrikos med ren duft. Har manglende dybde og er lidt tør i smagen. God duft med fin dybde. Dog ed manglende 

smag. Noter af blomster og mild abrikos. Smag af lakrids. Flot farve og lidt fed. Tør, fed, elegant, smagløs. Smag af 

abrikos, æble, blomst. Den er sød, men sprittet. Mangler sjæl. Dufter fantastisk. Den er skarp/stærk. Store forventninger 

men skuffer ved smag. Vi gættede priser på mellem 415 – 800kr. Efter angivelse af pris på 769kr landede vi på: 4

X XO fra Grande Champagne 11-10-2010 3 1300,- Navnet var ulæseligt ligesom der heller ikke her var info om varen – 

Forberedelse er altid en god ting 

Bedømmelsen endte på 3,75 = 4 til priser mellem 365-878,-

Den korrekte pris var 1300 og det ændrede lidt på karakteren 3,38 = 3

Det skal dog kommenteres at cognacen umiddelbart var bedre en til et 3-tal, men prisen var altså for høj.    

1738 -12års Fine Champagne 3-6-2022 2 429,- God farve, meget afrundet duft, markant nøddeagtig, Ikke god,

dårlig, pæn i farven, flad og ligegyldig smag, neutral duft,

Flad duft, skarp og grim, Kraftig sprit.

Vurderingen før pris landede på 2,57 og prisen blev gættet til

at ligge mellem 100 – 789 kr. Efter angivelse af pris på 429 kr.

landede den samlede karakter på 2,42.


