VinNyt nr. 204 – april 2018
Kære vinven
1. Generelt
2. Kommende VVV-arrangementer
2.1 Åbne for tilmelding.
Tirsdag d. 15/05 – Cool Climate ved v/Jimmi Korsholm, Korsholm Vin, Salen, Satellitten,
Bymidten 46, 3500 Værløse – Gæstepris: kr. 275; – Tilmelding senest 7/5 2018.
Egentlig var planen, at vi denne aften udelukkende skulle smage de spændende engelske hvidvine –
men da engelske vine er meget dyre (300-500 kr./flaske er standarden), krævede det ekstrabetaling
for at deltage, så i stedet for foreslog vor foredragsholder sommelier og vinimportør, Jimmi
Korsholm, at vi tog en blandet smagning fra det kølige nord, dvs. England og Canada.
Vi starter med den engelske afdeling med firmaets Gusbourne-bobler og deres hvid-vin. Derefter
ville fokus være på deres canadiske vine heriblandt hybrid-druen Baco Noir, som er så hamrende
populær, at den alene er årsag til, at Jimmi har kunne sige sit job op som gymnasielærer og nu lever
100 % af vinimporten.
Aftenens program er (vejl. hjemmesidepriser
per styk):
Gusbourne BdB 2013 (500)
Gusbourne Chardonnay 2013 (250)
Pelham Chardonnay Classic 2015 (150)
Pelham Chardonnay SFR (250)
Pelham Riesling Classic 2016 (150)
Pelham Riesling Reserve 2009 (200)
Pelham Baco Noir Classic 2016 (150)
Pelham Baco Noir Old Vines (200)
Se detaljer om de 2 vinhuse og deres vine på
https://henryofpelham.com og
https://www.gusbourne.com samt på www.korsholmvin.dk

Tilmelding på: https://www.vinvenner.dk/tilmelding.asp husk at logge ind først!
2.2 Arrangementer under planlægning
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3. Eksterne arrangementer (bringes til orientering. VVV har ikke noget med disse
arrangementer at gøre)
3.1 Rosé betyder start på sommeren.
Rosé kan sammenlignes med afbrudt samleje citat søren Frank. Han har dog senere trukket
lidt i land, efter at have smagt kvalitets rosé.
Der kommer tilbud på en kvalitets rosé som der virkelig er bid i og ikke blot en terrasse vin. Farven er
lys jordbærfavet med en aroma af jordbær. Smagen starter med ribs, melon og blomster og slutter
med en lang eftersmag med en snert af chili. Denne vin sælges til under ½ pris på Skovbovænget 31,
Hareskovby, den 4/5 kl. 15-17.00 pris kun 52,- (normalpris 114,-) af Cultwine. Varenummer 312
4. Links
Se også
- http://aov.dk
- http://www.kultunaut.dk/
- http://www.vinavisen.dk
-OMed venlig hilsen
Henning Nielsen
Værløse VinVenner
PS: Hvis du ikke længere ønsker at modtage dette nyhedsbrev og dermed ønsker at blive inaktiveret i
vor database – eller hvis du har en god ven, der uforpligtende skal på mailinglisten, så returner dette
nyhedsbrev med besked herom.

______________________________________________________________________________________________
VærløseVinVenner – www.vinvenner.dk - Bank: Danske Bank - 1551-3719391516
side 2

