
 

 

 
COCI-CLUB SAMLING NO:       

DATO:  16. November 2018  

VÆRT:  Niels Tofte 

DELTAGERE:   Søren, Jacob, Jesper, Carsten Torp, Brian V, 

Brian R,   
Afbud:            Carsten Trangeled   
MENU:            braiserede Svinekæber kogt i Jacobsen mørk ale. 

Kartoffel/sellerimos, ærter i hjertesalat syltet squash og 

endelig grønt fra egen produktion. Vin: Santa Duc Cotes Du 

rhône 2015 

Desserten var Black Macic chocolate cake pyntet med hindbær 

og serveret med vaniljeis – hertil Graham’s late bottled 

vintage 2011 😊   

  
  
 FORLØB: 

Vi ankom alle til tiden og der var naturligvis gang i pejsen. 

Velkomsten blev indtaget i form af Øl og snaks og liflig 

duft af brændt birketræ 

Vi satte os til bords og indtog en vanlig lækker middag på 

disse kanter. Der var hverken sparet på kvaliteten af mad 

og drikke, så det var bare dejligt… 

Vi blev præsenteret for dagens program indeholdende 

smagning af 2 stk. cigar og en cognac. Første cigar blev 

indtaget ved bordet og var da en sjov lille oplevelse. 

Herud over blev vi mødt med en test om Dansk indfødsret. 

En udfordring af de store og kun vores halvsvensker 

Jesper L bestod testen – men han har også læst videre… 😊 

Der blev lystigt skålet: 

Der var nye vinduer, handel med levende homokaniner, gennemførsel af ½ 

marathon, købaf gl. bil og navns nævnelse i Pia Olsens Dyhrs nye bog. 

 

Efter middagen og 1. smagning indtog vi de bløde stole foran pejsen og 

indtog 2. smagning af cigar samt vores cognac.  

Sluttelig blev resten af velkomstøllet serveret, så vi på den måde ikke 

manglede indtagelse af alkohol inden vi forlod Roskilde og drog hjemad. 



 

 

Tak for en super dejlig aften  

Det blev undervejs bemærket at der mangler opdatering af vores datoer på 

hjemmesiden – læs vedtægter… 

Uge 12 er flyttet til uge 10 

Uge 24 er flyttet til uge 22. 

 

Næste samling er således uge 10 hos Brian R i Tune – Generalforsamling. 
 

 COGNAC: Drouet et Fils hors D’age  

Karakter før pris 3,8 – efter pris: 1.125,- 3,57 – samlet 4 

    
 

 

 
 CIGAR 1:Guantanamera Crystalles 

Karakter før pris: 3,13 – efter pris 27,- 3,3 – samlet 3  

 

 
   CIGAR 2:Don Tomas Nicaragua Robusto 

Karakter før pris: 4,3 – efter pris 70,- 4,7 – samlet 5  

 

 
 


