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Sigaren en het diner 
 

In relatie tot het diner wordt de sigaar voornamelijk 
gezien als een after diner genot te gebruiken met een 
goede en smaakvolle borrel. Een uitzondering hierop 
is de Turkse Sigaar. Dit is een snack. Het bladerdeeg 
waarde sigaren mee worden gemaakt heet 'Yufka'. 
Het is driehoekig Turks plat deeg waar geen vet in 
zit. Met een beetje melk (niet te veel dan wordt het 
papperig) kun je het deeg nat maken, zodat het zacht 
blijft. Het vocht is bovendien nodig om de rolletjes 
dicht te plakken. Prak de kaas, was en snijd de peter-
selie en roer dit door elkaar. Het driehoekige plakje 
deeg leg je met de punt naar je toe op het met bloem 
bestoven aanrecht. Leg dan een dun rolletje van het mengsel in de breedte bovenaan het 
plakje. vouw de zijkanten naar het midden en rol dan het plakje dicht naar de punt toe, eventu-
eel goed dichtplakken met een beetje melk. de rolletjes moeten daarna een paar minuten in 
de hete frituurpan .Als ze goudbruin zijn gekleurd haal je ze er uit. laat ze uitlekken op keuken-
papier en dien ze warm op. 
 
Verder worden vaak op proeverijen combinaties gemaakt van sigaren, sterke drank en kleine 
gerechten om zo een gecombineerde smaaksensatie tot stand te brengen. 
 
In Kopenhagen is een restaurant dat een sigarenmenu serveert dit is Krogs Fiskerestaurant. 

Hier binnenstappen is al een reis terug in de tijd naar een meer geraffi-
neerde, elegante wereld van gestuukte plafonds, vergulde spiegels en 
barokke lampen, terwijl het uitzicht over het kanaal naar het 18de-
eeuwse Thorvaldsen Museum alleen maar bijdraagt aan de tijdloze at-
mosfeer.  
Het restaurant is gevestigd naast de oude vis markt, dus het is logisch 
dat Krog’s menu voornamelijk uit vis en schelpdieren bestaat, bereidt in 
de klassiek Deense stijl met wat modern Franse invloeden. Het sigaren-
menu bestaat niet uit sigaren maar in het menu is rekening gehouden 
met het roken van sigaren. Voor een slordige 600 euro per couvert kan 
men een 5 gangen diner genieten waarbij tussen de gerechten de bij-
passende sigaren en port geserveerd wordt. 
 
Ook in Nederland zijn er restaurant die zich bij evenementen op sigaren-

liefhebbers richten. Restaurant Château St. Gerlach in 
Valkenburg is hiervan een voorbeeld. Het restaurant 
bestaat uit drie salons in het woongedeelte van de 
vroeger hier residerende adellijke familie. Één salon is 
speciaal ingericht voor de Sigarendiners. 
 
Een zoektocht op internet levert verder op dat de ken-
ners het roken van sigaren in combinatie met gerech-
ten vaak betrekken op de bij de gerechten te drinken 
port. Op achterzijde van deze nieuwsbries zijn een 
aantal aanbevolen combinaties vermeldt. 



Combinations of Pure Pleasure 
 
 
Port Aged 10 Years 
In the 10 Years Old Port, the aromas and flavour of simple fruit, characteristic of 
a young wine, disappear and start to develop a vast range of subtle and mellow 
aromas. Reminiscences of spices, walnuts, liquorice, pecan nuts and vanilla, 
fruit jam and fine oak, are alredy foreseen, it's time to taste the pleasure of ex-
ception. 
 
Opus X 
An elegant cigar with a nice floral perfume. Aromatic flavours of burning wood. 
An easy and pleasant smoke for summer afternoons 
 
 
Port Aged 20 Years 
Rich, mellow and smooth, with a subtle fruity taste, the 20 Year Old Tawny lets 
off a velvety flavour, resulting from the long and careful ageing in oak casks. 
The perfect company for very special moments. 
 
 
Montecristo nº2 
A symbol of exceptional quality, its fervent fans unanimously place this torpedo 
among those tobaccos filled with generous character. Its complex and strong 
flavours exhibit incomparable style. Powerfully coats the plate with spicy aro-
mas and sweet richeness. A connoisseur's tobacco.  
 
 
 
Port Aged 40 Years 
Surprising even for the most refined tastes, delicate, but intensely aromatic, 
smooth and extremely elegant, this 40 Years Old Port has sweeetness of fruit, 
honey and light spices. 
Ideal for those who appreciate the excellence of a unique wine. 
 
 
Esplendido de Cohiba 
The richness and strength of flavour coupled with spiced aroma place this cigar 
amongst the most extraordinary churchills. With unctuous and rich perfumes, 
this is a tobacco for the aficionado. Its pure excellence marvelously accompa-
nies distinctive evening meals. 
 
 
 
Vintage 
Full bodied and vigorous, rich in colour and sweetness, with powerfull aromas 
reminding the most complex selection of fruit and wild berry perfumes. This is 
the true character of a Vintage Port, a selection of the very best wines of one 
exceptional year. 
Without no doubt, the Port of the demanding collector. 
 
Graycliff President 
A complete mixture of sweet clove and wine aromas. This is a tobacco whose 
rich, generous and round flavours linger long on the palate. Enchanting and 
pure smoking company. 

 

 

 

 

 

 

 

 


