
 

 

 
COCI-CLUB SAMLING NO:       

DATO: 1. Juni 2018   

VÆRT: Carsten Torp  

DELTAGERE: Alle var mødt 
Afbud:  Ingen Afbud           
MENU: Hjemme lavet burger med cheddar ost og til dessert, 

koldskålslagkage fra vores leverandør  

  
  
 FORLØB: Vi startet med øl, tuborg og naomi med tilhørende 

snack. I men vi ventet på Niels & Brian V som begge kom for 

sent, p.g.a trafikulykke på motorvejen. 

 

 Under middagen blev der blev skålet på Carsten Torp var 

uden kæreste. 

 Niels har fået en ny bil, Nissan SUV, ny terrasse og et 

drivhus  

 Brian R. har fået nyt job internt i Fiskars. 

 Jacobs kone, Heidi var nu blevet førtidspensionist, efter 

flere års kamp, med kommunen. 

 

Efter middagen skulle vi smage på to cognac og en cigar. 

Den første cognac blev vurderet til en pris fra 280,- til 445,- 

Og en karakter fra 3 til 4. efter prisen blev oplyst faldt den 

samle karakter til 3,0 

 

Den anden cognac blev vurderet til en pris fra 1.050,- til 2.500 

Og en karakter fra 5 til 6. efter prisen var alle enige om at give 

karakteren 6. og der blev strakt sat en ordre i gang på 12 

flasker. 

 

Aftens cigar var med Vanilla smag og blevet røget op den 

oplyste terrasse. Den faldt ikke i god jord smag og askebægret 

blev hurtig fyldt med ikke færdig røget cigar. Alle var enige om 

at Vanilla i cigar er en fejl. 

De egne med bragte cigar blev hurtig fundet frem, og snakken 

om aftens oplevelser blev livligt debatteret. 

 



 

 

Til slut blev aften rundet af med øl inde alle gik hver til sit. 

 

Tak til aftens vært Carsten Torp for et godt værtskab med 

spændende smagninger. 

 

Vi ses til næste samling som Søren holder hos Jacob, den 8. 

september 2018. 

 

 

 COGNAC: Frapin V.S.O.P 

Karakter før pris 3,8 –  

efter pris: 499,-  3.1 – samlet karakter 3  

   
 

 

 COGNAC: Cognac Manoir, 1. Cru X.O., Séguinot, Grand 

Champagne 

 

Karakter før pris 5,9 –  

efter pris: 649,-  6,0 – samlet   6 

      
 

 
 

 

 CIGAR: CAO Flavours Bella Vanilla Cigarillos 

 

Karakter før pris 3 –  

efter pris: 52,-   3,0  – samlet  3 

  

 

 
 


