Tekst & foto Ivan frost

Vi var nogle stykker der benyttede sig
af det gode weekendvejr, der var først i
september og tog en tur til Årø.
Det blev en tur med gode oplevelser.
Der var andre der havde fået den
samme ide, og i løbet af lørdagen,
var der fyldt op.
En lokal bondemand kom på havnen
med sin traktor og vogn.
Der kom en mand rundt til bådene og
tilbød en rundtur på øen i
tremmevognen efter traktoren
siddende i sofaer.
Det kunne vi ikke sige nej til.
Vi besøgte bl.a. vingården, der ligger ude i nærheden af campingpladsen,
og med en lokal beboer til at fortælle, blev vi sat godt ind i tingene.
Vinen smagte fint. Jeg syntes rosévinen var bedst, men man kan købe et
enkelt glas, så man behøver ikke at drikke en flaske af hver.
Sidste sommer var der om onsdagene i juli og august vinaftner fra kl. 19.30,
prisen var 125 kr. pr. prs. der dækker foredrag, vinsmagning, flutes og 5 vine –
fortrinsvis egne vine.
Et hyggeligt sted med en fin udsigt mod Assens med vinmarker i forgrunden.
Et besøg værd!

De sælger egne vine samt bl.a.
syltetøj fra Øhavets Madhåndværk på
Strynø, is fra Skarø lavet på birkesaft,
æblecider og æblemost fra
Kernegården på Fejø, Øl fra Fur
Bryghus, Balsamisk eddike fra Meyer
Food på Lilleø, gedeprodukter fra Gitte
på Avernakø, økologiske gæs fra
Sejerø osv.
Læs mere om produkterne fra de
danske småøer på
www.øspecialiteter.dk.
Desuden sælger de vine fra tyske og
franske vinhuse, som anvendes i
forbindelse med vinsmagninger på
vingården ud over egne vine.
De har forhandling af virkelige
kvalitetsvine fra Domaine Daniel Ruff
fra Heiligenstein i Alsace, som også
skænkes i glas på vinterrassen.
I 2007 har de fundet deres vinbonde i
Tyskland. De har derfor nu også
forhandling i Danmark af kvalitetsvine
fra Pfalz i Tyskland - læs mere om
Weingut Oberhofer på
www.weingutoberhofer.de.

