VinNyt nr. 221 – December 2019

Kære vinven
1. Generelt.
Bestyrrelsen ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul og et godt nytår 😊

2. Kommende VVV-arrangementer
2.1 Arrangementer åben for tilmelding
Onsdag d. 15/1-2020: “Priorat” v/Jens & Janus fra bestyrrelsen,
Ekstraordinært arr. i Salen, Satellitten, Bymidten 46, 3500 Værløse.
Tilmeldingsfrist senest onsdag d.7/1-2020 - Medlemmer 80 kr. Gæster 300 kr.
Dette er et ekstraordinært arrangement - og derfor er der en mindre ekstrabetaling på 80 kr
også for medlemmer.
Det skyldes 2 ting. For det første skal vi smage nogle af de bedste vine fra Priorat og
Monsant i Catalonien, som begge er meget værdsatte områder, så indkøbsprisen er meget
dyrere end normalt.
For det andet skal vi genopleve vine og minder fra sommerens vintur til området. Derfor
deltager der også flere af rejsedeltagerne fra turen.
Så selv om du måske ikke var med på vinturen 2019 - så skal du ikke snydes for at smage
de store og herlige vine fra området. Måske du kender Wall Por og Genium, som vi bl.a. skal
smage.
Tilmelding på: https://www.vinvenner.dk/tilmelding.asp Husk at logge ind først!

2.2 Arrangementer under planlægning
Datoer for sæsons kommende arrangementer (med forbehold for ændring af enkelte
datoer):
2020:
• Onsdag d.5/2 – Gambero Rosso smagning i København (NY DATO, under
planlægning)
▪ Torsdag d.20/2 – Winebattle Europa mod Oversøisk – v/Pondus vin
▪ Torsdag d.19/3 – Portugisiske Vine v/Søllerød vinhandel
▪ Mandag d.20/4 – (under planlægning)
▪ Tirsdag d.12/5 – (under planlægning)
▪ Fredag d.12/6 – Afslutning (under planlægning)
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3. Links
Se også:
”Alt om Vin”: https://aov.dk
”KultuNaut”: https://www.kultunaut.dk
”Vinavisen”: https://www.vinavisen.dk

Med venlig hilsen
Janus Hertz
Næstformand & Vinnyt redaktør
Værløse VinVenner
~o~
PS: Hvis du ikke længere ønsker at modtage dette nyhedsbrev – eller hvis du har en god ven, der
uforpligtende vil med på mailinglisten, så send besked til VVV's webmaster Jens R. Rasmussen:
jrr@vinvenner.dk
(Unsubscribe / Afmeld – klik her!)
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