Eivind:
"Vi var en stund redde for at vi hadde kjøpt inn for mye vin, men det gikk bra"
Eivind:
"Det å snøvledrikke dyr vin er bortkastet !"
Børre:
"Vi våknet ikke akkurat frisk og opplagte, vi følte oss mer slitne, saftig og
suverene"
Børre:
"Vinen hadde så mye taninner, at jeg fikk marsvin-kinn !"
Kaare:
"Glassene er luftet, gutter - alt er klart til smaking !"
Børre:
"Vinen er ung, - det kan vi se på vannkanten"
Børre (i en meget tidlig fase):
"Sommelier -distriktet, hvor er det"
Eivind
"Jeg håper ikke dette blir min favoritt-vin. For det har jeg ikke råd til"
Børre:
"Jeg sier ikke at det er sånn. Men hvis det blir sånn, så har jeg rett"
Stein (med et glimt i øyet):
"Dette er den beste Pap -vinen jeg har smakt" Om Chãteau Neuf de Pape
Børre:
Til å være Pap(p) vin var den utrolig udrøy
Knut og Eivind:
"Når vinen bæres inn i stabilt sideleie, er det mye som tyder på at det er en god
vin"
K
" Nei , nei , nei - Denne vinen skal vi drikke med
fucking følelse gutta ! "
Ukjent
"Det jeg liker med vinklubben, er at det er skikkelig gjennomført overflod"
Erik & Eivind:
" Vi små-smaker i store slurker"
Jan:
"Det vi har lært av dette er at det er innholdet som teller og ikke glasset"

Jan etter å ha drukket Dom Pérignon av et IKEA-glass.
Stein:
"En smak av urbane bær"
Stein:
"En smak av marine frukter"
Ukjent:
" Det å kaste mat, gir en viss følelse av velstand"
Ukjent:
"Nå har Vinklubben endelig nådd det nivået vi utgir oss for å være på"
Erik:
"Spanske viner = Snekker-vin"
Knut:
"Hva sier vi om denne vinen da dere ? ............."Jeg tror vi sier skål, jeg"
Stein:
"Vinklubben Vinens tårer :
Klubben for de som har gjort noe eller vet noe",
Eivind:
"For mye av det gode, - er bare godt"
Stein
"Jeg er veldig tolerant når ting er ordentlig"
Knut:
"Fult glass takk"
Børre:
"En vinflaske er snau til 9, men til 8 er det plenty "
Stein:
"We are the Vin-ing team"
Børre:
"Nå har vi fått vin på mølla"
Eivind:
"Vi har egen side for Vinkorn også - eller hmm.. Gullkorn fra en Vinmunn"

"Gjeste Gullkorn"
Eva: Da hun diskret ytret ønske om en cigar
"Jeg sa det bare i en forbisetning"
Elisabeth: Etter tredje glasset med Syd Afrikans rødvin (Tabiso)
"Oi ! - Nå begynner vinen å bli god"
Elisabeth: Midt i en flasek Brunelle di Montaøcino '98
"Denne vinen er så god, at en ikke skulle tro det var vin engang"

