
 

 

 
COCI-CLUB SAMLING NO:       

DATO: 6. Sept. 2013   

VÆRT: Brian Rasmussen 

DELTAGERE: C.Trangeled, C.Torp, B.Vesterager, Søren, 

B.Rasmussen, Niels, Jacob 
Afbud:            Jesper  
MENU:  
 
Knorr Creamy Karry Soup, hertil Rosé Il Passo di Sabina 
 
Grillet hakkebøf  med bløde løg, Håndskårne Kartofler, bønner i svøb og 
Knor Peber Sovs 
 
”Maizena” kage… Tines kagebunde med CremeFine Piske pyntet med friske 
bær, hertil Martinez 10år 

  
  

 FORLØB:  
 
Dagens Startede med at alle, dog ikke ljungstrøm var mødt op lidt før 
18.00!! 
Derpå velkomst i haven med Gin Lemon og en hygge snak. 
Så blev vi kaldt til bords, og fik dagens tema ”Knorr” oplyst. 
Forrettens blev hældt i halsen, en dejlig cremet karry suppe, Brian havde 
anmodet om noget underholdning, så Carsten Torp havde lavet en lille 
quiz…Søren blev efter dagens fodbold kamp nr. 2 og undertegnede vandt 
sørme ☺ 
Skål: Torp er blevet forfremmet fra at arbejde i Nyk. F…til at skulle til 
Maribo!! 
Skål: Sølle ny bil, Seat Leon 
Da hovedretten så var klar, måtte BR erkende at kuglegrill med lukket 
topspjæld ikke laver hakkebøffer så hurtigt! 
 
Derfor snakkede vi om hvem der skal holde næste års samlinger. 
 
Uge 12 – 21 – marts – 2014 – Carsten Torp 
Uge 24 – 13 – Juni – 2014 – Carsten Trangeled  
Uge 36 – 5 – sept – 2014 – Niels    
Uge 46 – 14 – nov – 2014 – Jesper  
 
 
 



 

 

 
Så fik vi maden, smagte skønt men undertegnede løb tør for kartofler ☺ 
Skål: Torp har gennemført en halv IronMan i tiden 6 timer og 30 min. 
(hans træner på 4t12m) 
Brian V. fortærede 3 Hk.bøffer. 
Jacob´s kone´s kollega har doneret 7 cigarer til klubben, hjemtaget fra 
Cuba….Hoshiba! 
Her efter nød vi desserten med dertilhørende Portvin…martinez 10år 
 
Så skulle vi drikke…….Sølle havde dog glemt klubbens glas! 
 
 

 COGNAC: Moullon 
 
Duft af forårs blomster, tør drue, Grappa, egetræ 
Før oplyst pris 2,85 (3) efter pris 2,7(3) 
  

 til en pris á kr. 339,- 
 
 
 
 
 

 

 

 CIGAR : Conoliales Trinidad (3T) Fra Cuba.. Fidels Cigar 
produceret til udelukkende til ham i perioden 1980-1998, 
frigivet til den frie verdens handel i ´98. 
 
Let træk, diskret smag, milg og god, dejlig duft, Hverdags cigar, ryge godt.  
Før oplyst pris var gennemsnittet 3,9 (4) efter oplyst pris et rent 4 
 

 til en pris á kr. 110,- 
 

 


