6 fl.

300,Normal 70,Spar 120,-

Coteaux d’Aix en Provence
Rosé
Provence A.O.P.
Frankrig
Provence er Frankrigs mest berømte område for rosévine.
Denne vin er produceret af Cinsault, Grenache og Syrah
druer, der er dyrket i Coteaux d’Aix en Provence, som ligger i
Provence området i den sydlige del af Frankrig.
Det er en let-drikkelig rosévin med klar lyserød farve, delikat
og frisk duft af jordbær, hindbær, fersken og pære, elegant,
frisk, blød og rund frugtsmag samt en behagelig eftersmag af
modne sommerfrugter.
Den er særdeles velegnet som aperitif, til fjerkræ, lette
kødretter og middelhavsretter.
Denne rosévin skal serveres afkølet og bør drikkes ung og
frisk.
• 5 stjerner på www.vinavisen.dk
Type:		
Tør
Restsukker: Ca. 2 g/l
Skal drikkes: Nu

6 fl.

400,Normal 90,Spar 140,-

Tarani
Gamay Rosé
Comté Tolosan I.G.P.
Frankrig
Denne vin er produceret af 100% Gamay druer, der er dyrket
i Comté Tolosan området omkring Toulouse i den sydvestlige
del af Frankrig.
Vinen har udelukkende været lagret i cementtanke.
Det er en let-drikkelig rosévin med flot laksefarve, kompleks
duft af jordbær, ananas, melon, citrusfrugt og mandel, blød,
rund og frisk smag af røde frugter samt en blød og behagelig
eftersmag med et strejf af hasselnød.
Denne harmoniske vin er særdeles velegnet til fjerkræ, fisk,
grillretter samt pizza, men den kan også sagtens nydes uden
mad til.
Det er en vin, der skal serveres afkølet, og som bør drikkes
forholdsvis ung.
Type:		
Tør
Restsukker: Ca. 7 g/l
Skal drikkes: Nu

6 fl.

350,Normal 70,Spar 70,-

Rocca Amornero
Rosato Salento I.G.T.
Italien
I 1880 grundlagde Francesco Rocca firmaet Vinicola Rocca,
som lige siden har været en del af vinindustrien i Italien.
Firmaet hedder nu Angelo Rocca & Figli, og det ejes stadig
af familien Rocca. I begyndelsen handlede firmaet kun med
partivarer, men senere udvidede man med to vinerier med
tilhørende landjord, så man nu også selv producerer vin.
Udover de to vinerier råder firmaet over et top-moderne
tappeanlæg og lager i Agrate Brianza, der er beliggende
i Lombardia, hvorfra man også distribuerer vinene. Det
er noget af det mest prestigefyldte byggeri indenfor
vinbranchen, som er bygget udelukkende i marmor og granit
og består af kældre, som sikrer den optimale lagring af vin i
både fade og tanke.
Denne vin er produceret af Negroamaro og Malvasia Nera
druer, der er dyrket i provinsen Puglia - også kaldet “Italiens
hæl”.
Det er en flot rosévin med klar lyserød/koralrød farve, fyldig,
elegant og frugtig duft af små bær, velafbalanceret, blød og
rund frugtsmag samt en behagelig eftersmag.
Denne harmoniske og velstrukturerede rosévin er særdeles
velegnet som aperitif, til fisk og skaldyr, lyst kød samt salat.
Det er en vin, der skal serveres afkølet og som bør drikkes
forholdsvis ung.
Denne vin i årgang 2013 har fået:
• 4 stjerner på www.winelab.dk
• 4 stjerner på www.vinavisen.dk
Type:		
Tør
Restsukker: Ca. 5 g/l
Skal drikkes: Nu

6 fl.

300,Normal 70,Spar 120,-

Rocca
Zinfandel Blush
Salento I.G.T.
Puglia
Italien
Denne vin kommer fra vinfirmaet Rocca, der lige siden
Francesco Rocca grundlagde firmaet i 1880 har været en del
af vinindustrien i Italien. Firmaet hedder nu Angelo Rocca
& Figli, og det ejes stadig af familien Rocca. I begyndelsen
handlede firmaet kun med partivarer, men senere udvidede
man med to vinerier med tilhørende landjord, så man nu
også selv producerer vin. Udover de to vinerier råder firmaet
over et top-moderne tappeanlæg og lager i Agrate Brianza,
der er beliggende i Lombardia, hvorfra man også distribuerer
vinene. Det er noget af det mest prestigefyldte byggeri
indenfor vinbranchen, som er bygget udelukkende i marmor
og granit og består af kældre, som sikrer den optimale
lagring af vin i både fade og tanke.
Vinen er produceret af 100% Zinfandel druer, der i Italien
også kaldes Primitivo. Druerne er dyrket i Puglia området på
Italiens ”hæl” – hjemstedet for Zinfandel.
Det er en flot rosévin med elegant lyserød farve, frisk
frugtduft med noter af jordbær, rund, blød og delikat
frugtsmag samt en frisk og behagelig eftersmag.
Vinen er særdeles velegnet som terrassevin en varm
sommerdag, til fisk, lette grillretter, lyst kød samt sommerens
grønne salater.
Den skal serveres afkølet og kan med velbehag drikkes nu.
Denne vin i årgang 2014 har fået:
• 4 stjerner på www.ekstrabladet.dk
• 5 stjerner på www.finansbureauet.dk
Type:		
Tør
Restsukker: Ca. 15 g/l
Skal drikkes: Nu

6 fl.

200,Normal 65,Spar 190,-

Santa Rita Rosé
Cabernet Sauvignon
Central Valley
Chile
Santa Rita er en af de vigtigste og ældste vinproducenter i
det sydamerikanske land; et symbol på tradition, storhed og
chilensk vinkvalitet. Santa Ritas vine er skabt på baggrund af
Chiles gamle traditioner for vinfremstilling tillige med landets
fremragende naturskabte forhold. Chile har alt, hvad der skal
til for at fremstille vine af høj kvalitet. Et helt perfekt klima,
gode jordbundsforhold, et moderne produktionsanlæg og på
Santa Rita tillige nogle dygtige wine makere med international
erfaring.
Denne rosévins smukke lyserøde farve virker straks fristende.
Vinen er produceret af 100% Cabernet Sauvignon druer, der er
dyrket i Central Valley i Chile.
Gæringsprocessen foregår ved lav temperatur, og vinen tappes
tidligt. Dette fremkalder en skøn, elegant og frugtduftende vin
med en delikat duft samt en frisk og fornem smag.
Velegnet til enhver lejlighed - om sommeren er det den perfekte
terrasse- og grillvin.
Vinen skal serveres afkølet og bør drikkes mens den er ung og
frisk.
Denne vin i årgang 2014 har fået:
• 4 stjerner på www.ekstrabladet.dk
• 4 stjerner i Dagbladet Frederiksborg Amts Avis
Nordvestnyt Sjællandske
• 4 glas i Skive Folkeblad
• 6 stjerner på www.finansbureauet.dk
• 5 stjerner på www.denkorteavis.dk
• 5 stjerner på www.winelab.dk
• 4 stjerner på www.vinavisen.dk
Type:		
Tør
Restsukker: Ca. 3 g/l
Skal drikkes: Nu 2017

Weingut Frank
Grüner Veltliner
Weinviertel D.A.C.
Østrig

1 fl.

79

95

Normal 99
Spar 20,-

95

Vinfirmaet Weingut Frank ligger i byen Hermbaumgarten, der
er beliggende i den nordøstlige del af Weinviertel regionen i
Østrig.
Denne vin er produceret af 100% Grüner Veltliner druer, der er
dyrket i Weinviertel regionen i Østrig.
Druerne til denne vin er håndplukkede og er blevet manuelt
sorteret.
Vinen har udelukkende været lagret på ståltanke.
Det er en utrolig flot hvidvin med delikat duft af eksotiske
frugter, sprød og charmerende frugtsmag samt en blid og
behagelig eftersmag.
Denne vin er en ren og skær fornøjelse at drikke som aperitif
eller til lettere madretter, fisk samt de fleste forretter.
Vinen skal serveres afkølet og bør drikkes forholdsvis ung.
Denne vin i årgang 2014 har fået:
• 4 stjerner i Dagbladet Frederiksborg Amts Avis
Nordvestnyt Sjællandske
• 5 stjerner på www.denkorteavis.dk
• 4 stjerner i Herning Folkeblad og 4 glas i Skive Folkeblad
Type:		
Tør
Restsukker: Under 2 g/l
Skal drikkes: Nu

6 fl.

350,Normal 70,Spar 70,-

Rocca
Vermentino
Terre Siciliane I.G.T.
Italien
I 1880 grundlagde Francesco Rocca firmaet Vinicola Rocca,
som lige siden har været en del af vinindustrien i Italien.
Firmaet hedder nu Angelo Rocca & Figli, og det ejes stadig
af familien Rocca. I begyndelsen handlede firmaet kun med
partivarer, men senere udvidede man med to vinerier med
tilhørende landjord, så man nu også selv producerer vin.
Udover de to vinerier råder firmaet over et top-moderne
tappeanlæg og lager i Agrate Brianza, der er beliggende
i Lombardia, hvorfra man også distribuerer vinene. Det
er noget af det mest prestigefyldte byggeri indenfor
vinbranchen, som er bygget udelukkende i marmor og granit
og består af kældre, som sikrer den optimale lagring af vin i
både fade og tanke.
Denne hvidvin er produceret af Vermentino druer, der er
dyrket på Sicilien.
Vinen har udelukkende været lagret på ståltanke for at
bibeholde så megen frugt som muligt.
Det er en velsmagende hvidvin med flot lys-gylden farve med
et grønligt skær, frisk og delikat frugtduft med noter af vilde
urter, frisk og tiltalende frugtsmag, velafbalanceret syre samt
en behagelig eftersmag.
Et fantastisk glas hvidvin i moderne stil – med stor fremtid.
Vinen er særdeles velegnet som aperitif, til fisk og lyst kød
samt grøn salat.
Denne harmoniske hvidvin skal serveres afkølet og bør drikkes
forholdsvis ung.
Denne vin i årgang 2013 har fået:
• 4 stjerner på www.ekstrabladet.dk
• 5 stjerner på www.vinavisen.dk
• 6 stjerner på www.denkorteavis.dk
Type:		
Tør
Restsukker: Ca. 4 g/l
Skal drikkes: Nu

1 fl.

100,Normal 150,Spar 50,-

Pouilly Fumé
A.O.P.
Frankrig
Denne vin kommer fra Ackerman, som er en af de ledende
producenter af Loire vine. Ackermans historie går helt tilbage
til 1811 og i dag har Ackerman givet Loire vinene et helt
nyt og forbedret ry både i Frankrig og på de internationale
markeder.
Denne Ackerman Pouilly Fumé er produceret af 100%
Sauvignon Blanc druer, der er dyrket i Pouilly Fumé området,
som er en del af Loire dalen i Frankrig.
Det er en flot hvidvin med lys, gul farve med et grønt skær,
delikat duft af blomster og urter, blød og rund frugtsmag
samt en behagelig eftersmag.
Denne harmoniske hvidvin er særdeles velegnet som aperitif,
til fisk samt lyse kødretter.
Den skal serveres afkølet og bør drikkes mens den er
forholdsvis ung.
Type:		
Tør
Restsukker: Ca. 2 g/l
Skal drikkes: Nu

6 fl.

400,Normal 150,Spar 200,-

Maison des Princes
Sancerre
Frankrig
Denne vin kommer fra Ackerman, som er en af de ledende
producenter af Loire vine. Ackermans historie går helt tilbage
til 1811 og i dag har Ackerman givet Loire vinene et helt
nyt og forbedret ry både i Frankrig og på de internationale
markeder.
Denne Maison des Princes Sancerre kommer fra Sancerre, som
er beliggende i Val de Loire i Frankrig.
Vinen er produceret af 100% Sauvignon Blanc druer.
Det er en flot hvidvin med lys, gul farve med et grønt skær,
frisk duft med noter af citrus og lime, frisk og blød, men
samtidig fyldig og frugtig smag efterfulgt af en behagelig
eftersmag.
Den har alle de karakteristika, som kendetegner området og
dets fornemste vine.
Vinen er særdeles velegnet til fisk og de fleste andre forretter
samt oste.
Det er en vin, der bør serveres afkølet og som skal drikkes
forholdsvis ung.
Denne vin i årgang 2013 har fået:
• 16,5 point på www.forlaget-smag.dk
• 4 stjerner på www.ekstrabladet.dk
Type:		
Tør
Restsukker: Ca. 3 g/l
Skal drikkes: Nu

6 fl.

450,Normal 90,Spar 90,-

Paul Mas
Viognier
Languedoc
Frankrig
Domaines Paul Mas er en sammenslutning af fire familieejede vingårde, der tilsammen råder over ca. 100 hektar
vinmarker på bakkerne, der grænser op til Hérault dalen
i Languedoc området i det sydlige Frankrig. Vineriet og
kælderen hos Domaines Paul Mas er udstyret med det mest
moderne udstyr, der gør det muligt at omforme mange års
familietraditioner og erfaringer til en række fremragende
sydfranske vine.
Denne vin er produceret af 100% Viognier druer, der er
dyrket i Languedoc området i Frankrig.
85% af vinen har været lagret på ståltanke, mens de
resterende 15% har været lagret 3 måneder på nye
egetræsfade.
Det er en elegant hvidvin med klar gylden farve med et
grønt skær samt elegant duft af tørret frugt, fersken og
viol med noter af vanilje og honning. Smagen er frisk og
fyldig med et strejf af ristet brød samt en blid og behagelig
eftersmag.
Denne harmoniske vin er særdeles velegnet som aperitif, til
fiskeretter, lyst kød, karryretter samt blå oste.
Det er en vin, der med velbehag kan drikkes nu, men som
også kan henlægges nogle år.
Type:		
Tør
Restsukker: Ca. 2 g/l
Skal drikkes: Nu - 2019

2 fl.

200,Normal 130,Spar 60,-

Herdade dos Grous
White
Vinho Regional Alentejano
Portugal
Herdade dos Grous, der er beliggende i den sydlige del af
Alentejo - ca. 50 km nord for Algarve, er resultatet af ægte
passion og engagement for kvalitet. Herdade dos Grous
råder over ca. 70 hektar vinmarker. Vingårdens terroir er helt
unikt og klimaet er både kontinental og middelhavsagtig
med begrænset nedbør og tilpas varme temperaturer lige fra
forår til høst. Herdade dos Grous kombinerer på fornemste
vis de bedste af de traditionelle og lokale metoder med de
nyeste teknologier for at opnå de allerbedste resultater. Hos
Herdade dos Grous producerer man ekstraordinære vine til de
forskellige øjeblikke i livet - til de forskellige sindsstemninger.
Denne vin er produceret af 50% Antão Vaz, 30% Arinto
og 20% Roupeiro druer, der er dyrket i Alentejo området i
Portugal.
Det er en elegant hvidvin med gylden-grøn farve, intens duft
af tropiske frugter, blød, men samtidig fyldig frugtsmag,
velafbalanderet syreindhold samt en blid og behagelig
eftersmag.
Denne harmoniske hvidvin er særdeles velegnet som aperitif,
til fisk, skaldyr og lyse kødretter.
Det er en vin, der skal serveres afkølet og som bør drikkes
forholdsvis ung.
Type:		
Tør
Restsukker: Under 2 g/l
Skal drikkes: Nu

2 fl.

200,Normal 130,Spar 60,-

Mount Riley
Sauvignon Blanc
New Zealand
Mount Riley er navnet på den dominerende bjergtop i
Richmond Range, hvorfra der er udsigt over Wairau Valley
i Marlborough området på New Zealand. Mount Riley
bjergtoppens form er let genkendelig og symboliserer det
solide og vedvarende engagement, som medarbejderne på
vingården af samme navn lægger for dagen for at være i
stand til at producere fantastiske kvalitetsvine fra det unikke
Marlborough område.
I modningsperioden har Wairau Valley varme
dagtemperaturer og kolde nætter, hvilket er et ideelt klima for
produktion af sprøde, friske og intense vine. Det er også netop
det, området i dag er kendt for.
Denne vin er produceret af 100% Sauvignon Blanc druer og
har udelukkende været lagret på ståltanke.
Det er en frisk vin med flot lys og klar farve, delikat duft af
tropiske frugter, frisk, fyldig og frugtig smag samt en ren og
sprød eftersmag.
Vinen er særdeles velegnet som aperitif, til fisk, lyse kødretter,
pasta samt asiatiske retter.
Den skal serveres afkølet og bør drikkes mens den er
forholdsvis ung og stadig i besiddelse af sin friske karakter.
Type:		
Tør
Restsukker: Ca. 3 g/l
Skal drikkes: Nu

2 fl.

200,Normal 130,Spar 60,-

Darling Cellars
Lime Kilns
Sydafrika
Darling Cellars, der blev grundlagt i 1949 under navnet
Mamreweg Wine Cellar, er beliggende nord for Cape Town
i distriktet Darling på Sydafrikas vestkyst. Vinmarkerne er
Darling Cellars’ inspirationskilde nr. ét. Fra disse dybe granitbaserede jorde, hvor bush vinstokke dominerer, bestræber
man sig på at producere og omhyggeligt udvælge de
fineste og bedste druer til vinproduktionen. Atlanterhavets
kølige brise er med til at give et køligere klima og dermed
specielle vine, der skiller sig ud pga. deres frugt og elegante
stil. Hos Darling Cellars anser man vinproduktionen som et
håndværk og en kunst, hvor naturen spiller langt den største
rolle. Druerne går den lange vej fra den første omhyggelige
udvælgelse, gennem pressen, gæringen, modningen og
tapningen med så lidt indblanding som muligt fra Darling
Cellars’ winemakere. Som chef winemakeren udtrykker det:
”Det, naturen giver os hvert år, forsøger vi med største passion
og ære at indfange og tappe på flaske.”
Denne vin er produceret af Chenin Blanc, Viognier og
Chardonnay druer, der er dyrket i Darling og har været
lagret ”sur lie” 2 måneder samt 5 måneder på 300 l franske
egetræsfade for at opnå den ønskede kompleksitet og dybde.
Det er en elegant hvidvin med flot gul-grøn farve, delikat
duft af fersken, citrusfrugt og vanilje, kompleks, men
samtidig velafrundet frugtig smag samt en lang og behagelig
eftersmag.
Denne velafbalancerede og harmoniske vin er særdeles
velegnet som aperitif, til fisk, fjerkræ og sommerens salater.
Vinen bør serveres afkølet og bør drikkes inden for et par år.
Type:		
Tør
Restsukker: Ca. 2 g/l
Skal drikkes: Nu

6 fl.

400,Normal 89,Spar 134,-

Cerro do Santo 2011
Reserva
Douro D.O.P.
Portugal
Cerro do Santo er resultatet af en omhyggelig udvælgelse af
druer, der er produceret på den danskejede Quinta do Pégo
vingård, som er beliggende på venstre side af Douro floden i
Douro dalen i Portugal. Quinta do Pégos jord er klassificeret
i gruppe A. Quinta do Pégo er ejet af AMKA og efter en total
renovering åbnede vingården Quinta do Pégo i foråret 2009 i
en helt ny form med hotel. Quinta do Pégo er uden tvivl en af
de flotteste quintaer i Douro dalen - og Hotel Rural Quinta do
Pégo er bestemt et besøg værd.
Denne vin er Quinta do Pégos 2. vin - og ligesom 1. vinen
er den produceret af den sydafrikanske winemaker Wouter
Pienaar.
Vinen er produceret af Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta
Roriz, Tinto Cão og Sousão druer.
Denne elegante vin har været lagret ca. 10 måneder på 2 år
gamle franske egetræsfade. Derefter har vinen været lagret på
flasken inden frigivelsen.
Det er en flot vin med attraktiv rubinrød farve, frisk og intens
duft af frugt og bær, fyldig smag med velintegrerede noter
af egetræ, koncentrerede tanniner, godt syreindhold samt en
lang og behagelig eftersmag.
Denne harmoniske og velstrukturerede vin er velegnet til
f.eks. okse- og kalvekød, røde bøffer, vildt samt diverse oste.
Vinen kan med velbehag drikkes nu, men vil udvikle sig ved
yderligere henlægning.
• Bronze ved International Wine & Spirit Competition
• Bronze ved International Wine Challenge
• Sølv ved Wine Masters Challenge
For yderligere oplysninger besøg www.quintadopego.com
Type:		
Tør
Restsukker: Under 2 g/l
Skal drikkes: Nu - 2018

1 fl.

250,-

Herdade dos Grous
Reserva
Vinho Regional Alentejano
Portugal
Herdade dos Grous, der er beliggende i den sydlige del af
Alentejo - ca. 50 km nord for Algarve, er resultatet af ægte
passion og engagement for kvalitet. Herdade dos Grous
råder over ca. 70 hektar vinmarker. Vingårdens terroir er helt
unikt og klimaet er både kontinental og middelhavsagtig
med begrænset nedbør og tilpas varme temperaturer lige fra
forår til høst. Herdade dos Grous kombinerer på fornemste
vis de bedste af de traditionelle og lokale metoder med de
nyeste teknologier for at opnå de allerbedste resultater. Hos
Herdade dos Grous producerer man ekstraordinære vine til de
forskellige øjeblikke i livet - til de forskellige sindsstemninger.
Denne vin er produceret af 50% Alicante Bouschet, 30%
Tinta Miúda og 20% Touriga Nacional druer, der er dyrket
i Alentejo området i Portugal. Druerne er alle omhyggeligt
hånd-selekterede og vinen har været lagret 16 måneder på
nye franske egetræsfade.
Det er en fantastisk vin med utrolig flot dybrød farve,
kompleks duft af modne frugter, noter af ristet brød,
krydderier og tobak, koncentreret, fyldig og samtidig utrolig
elegant smag, bløde tanniner samt en lang og behagelig
eftersmag.
Denne harmoniske og velafbalancerede vin er særdeles
velegnet til Middelhavsretter, vildt, okse- og kalvekød samt
diverse oste.
Det er en vin, der med velbehag kan drikkes nu og de næste
par år.
Type:		
Tør
Restsukker: Ca. 4 g/l
Skal drikkes: Nu - 2016

1 fl.

Herdade dos Grous
Moon Harvested
Vinho Regional Alentejano
Portugal

199

95

Herdade dos Grous, der er beliggende i den sydlige del
af Alentejo - ca. 50 km nord for Algarve, er resultatet af
ægte passion og engagement for kvalitet. Herdade dos
Grous råder over ca. 70 hektar vinmarker. Vingårdens
terroir er helt unikt og klimaet er både kontinental og
middelhavsagtig med begrænset nedbør og tilpas varme
temperaturer lige fra forår til høst. Herdade dos Grous
kombinerer på fornemste vis de bedste af de traditionelle
og lokale metoder med de nyeste teknologier for at opnå de
allerbedste resultater. Hos Herdade dos Grous producerer
man ekstraordinære vine til de forskellige øjeblikke i livet til de forskellige sindsstemninger.
Denne vin er produceret af 100% Alicante Bouschet druer,
der er dyrket i Alentejo området i Portugal. Druerne er
alle hånd-plukkede og omhyggeligt hånd-selekterede,
hvorefter vinen har været lagret 12 måneder på nye franske
egetræsfade.
Det er en fantastisk vin med dyb, koncentreret rubinrød
farve, kompleks og delikat duft af modne frugter og et
let strejf af egetræ, fyldig og samtidig utrolig elegant og
fløjlsblød smag, modne tanniner samt en lang og behagelig
eftersmag.
Denne harmoniske og velafbalancerede vin er særdeles
velegnet til smagsfulde madretter, røde bøffer, okse- og
kalvekød samt diverse oste.
Det er en vin, der med velbehag kan drikkes nu og de næste
par år.
Type:		
Tør
Restsukker: Ca. 4,5 g/l
Skal drikkes: Nu - 2017

1 fl.

Herdade dos Grous
23 Barricas
Vinho Regional Alentejano
Portugal

199

95

Herdade dos Grous, der er beliggende i den sydlige del
af Alentejo - ca. 50 km nord for Algarve, er resultatet af
ægte passion og engagement for kvalitet. Herdade dos
Grous råder over ca. 70 hektar vinmarker. Vingårdens
terroir er helt unikt og klimaet er både kontinental og
middelhavsagtig med begrænset nedbør og tilpas varme
temperaturer lige fra forår til høst. Herdade dos Grous
kombinerer på fornemste vis de bedste af de traditionelle
og lokale metoder med de nyeste teknologier for at opnå de
allerbedste resultater. Hos Herdade dos Grous producerer
man ekstraordinære vine til de forskellige øjeblikke i livet til de forskellige sindsstemninger.
Denne vin er produceret af 60% Syrah og 40% Touriga
Nacional druer, der er dyrket i Alentejo området i Portugal.
Druerne er alle hånd-plukkede og omhyggeligt håndselekterede, hvorefter vinen har været lagret 12 måneder
på nye franske egetræsfade. De bedste 23 fade er udvalgt til
denne vin.
Det er en fantastisk vin med koncentreret dybrød farve,
kompleks og delikat duft, fyldig og samtidig utrolig elegant
smag, bløde tanniner samt en lang og behagelig eftersmag.
Denne harmoniske og velafbalancerede vin er særdeles
velegnet til Middelhavsretter, vildt, okse- og kalvekød samt
diverse oste.
Det er en vin, der med velbehag kan drikkes nu og de næste
par år.
Type:		
Tør
Restsukker: Ca. 4 g/l
Skal drikkes: Nu - 2019

1 fl.

Colognola
Amarone della Valpolicella D.O.C.
Italien

149

95

Normal 19995
Spar 50-

Cantina di Colognola ai Colli har siden 2001 samarbejdet
med Sartori, som markedsfører denne serie vine under navnet
Colognola. Sartoris historie går helt tilbage til 1898, hvor
Pietro Sartori købte en vinmark og en lille kælder for at sikre
stabile forsyninger af gode kvalitetsvine til sit hotel. Denne
handling kom til at symbolisere grundlæggelsen af vinfirmaet
Sartori - og vin har lige siden været Sartori familiens kald. Der
er nu gået over 100 år siden grundlæggelsen og det er i dag
4. generation af Sartori familien, der ejer og leder firmaet.
Denne vin er produceret af 50% Corvina, 30% Corvinone,
15% Rondinella og 5% Cabernet druer, der er dyrket i Veneto
området i Italien.
Vinen har været lagret på egetræsfade ca. 2 år samt en
periode på flasken inden frigivelsen.
Det er en elegant rødvin med flot intens granatrød farve,
delikat frugtig duft, fyldig, men samtidig rund, harmonisk og
fløjlsblød smag samt en lang og behagelig eftersmag med et
strejf af krydderier.
Denne velafbalancerede vin er særdeles velegnet til grillet
rødt kød, krydret vildt samt diverse lagrede oste.
Den kan med velbehag drikkes nu, men kan også henlægges
yderligere nogle år.
Type:		
Tør
Restsukker: Ca. 8 g/l
Skal drikkes: Nu - 2017

1 fl.

Sartori
Amarone Corte Brà
Veneto D.O.C.
Italien

199

95

Normal 24995
Spar 50,-

Sartoris historie går helt tilbage til 1898, hvor Pietro Sartori
købte en vinmark og en lille kælder for at sikre stabile
forsyninger af gode kvalitetsvine til sit hotel. Denne handling
kom til at symbolisere grundlæggelsen af vinfirmaet Sartori
- og vin har lige siden været Sartori familiens kald. Der er nu
gået over 100 år siden grundlæggelsen og det er i dag 4.
generation af Sartori familien, der ejer og leder firmaet.
Denne vin er produceret af 50% Corvina, 30% Rondinella,
15% Molinara og 5% Oseleta druer, der er dyrket på Sartoris
egne vinmarker på Corte Bra ejendommen i den nordlige del
af Veneto området i Italien. Kun de allerbedste druer er blevet
brugt til denne helt fantastiske Amarone.
Vinen har været lagret 3 år på egetræsfade og minimum 6
måneder på flasken inden frigivelsen.
Det er en utrolig flot vin med rubinrød farve, karakteristisk
duft af modne frugter med noter af solbær, hindbær og
krydderier, fyldig og silkeblød smag med et strejf af vanilje og
kokosnød samt en lang og behagelig eftersmag.
Denne harmoniske og velafbalancerede vin er særdeles
velegnet til smagfulde og krydrede kødretter samt diverse
lagrede oste.
Det er en vin, der med velbehag kan drikkes nu, men som
også vil udvikle sig yderligere nogle år.
Denne vin i årgang 2008 har fået:
• 91 point i Wine Spectator
Type:		
Tør
Restsukker: Ca. 7,5 g/l
Skal drikkes: Nu - 2018

6 fl.

1.500,Normal 350,Spar 600,-

Sartori
Amarone I Saltari
Veneto
Italien
Sartoris historie går helt tilbage til 1898, hvor Pietro Sartori
købte en vinmark og en lille kælder for at sikre stabile
forsyninger af gode kvalitetsvine til sit hotel. Denne handling
kom til at symbolisere grundlæggelsen af vinfirmaet Sartori
- og vin har lige siden været Sartori familiens kald. Der er nu
gået over 100 år siden grundlæggelsen, og det er i dag 4.
generation af Sartori familien, der ejer og leder firmaet.
Denne vin er produceret af 60% Corvina, 20% Rondinella,
10% Corvinone og 10% Croatina druer, der er dyrket på
Sartoris egne vinmarker i Veneto området i Italien.
Vinen har været lagret ca. to år på egetræsfade og derefter
mindst tre måneder på flasken inden frigivelsen
Det er en utrolig flot vin med intens rubinrød farve, krydret
frugtduft med strejf af tørrede figner og kirsebær, særdeles
elegant og silkeblød smag med delikate tanniner samt en lang
og behagelig eftersmag.
Denne harmoniske og velafbalancerede vin er særdeles
velegnet til vildt, kalvekød samt diverse lagrede oste.
Det er en vin, der med velbehag kan drikkes nu, men som
også vil udvikle sig yderligere nogle år.
Denne vin i årgang 2008 har fået:
• 5 stjerner på www.finansbureauet.dk
Type:		
Tør
Restsukker: Ca. 7,5 g/l
Skal drikkes: Nu - 2013

Sartori
Amarone della Valpolicella D.O.C.G.
Veneto
Italien

1 fl.

125,-

Sartoris historie går helt tilbage til 1898, hvor Pietro Sartori
købte en vinmark og en lille kælder for at sikre stabile
forsyninger af gode kvalitetsvine til sit hotel. Denne handling
kom til at symbolisere grundlæggelsen af vinfirmaet Sartori
- og vin har lige siden været Sartori familiens kald. Der er nu
gået over 100 år siden grundlæggelsen og det er i dag 4.
generation af Sartori familien, der ejer og leder firmaet.
Denne vin er produceret af 50% Corvina, 30% Corvinone,
15% Rondinella og 5% Cabernet druer, der er dyrket i Veneto
området i Italien.
Vinen har været lagret på egetræsfade og derefter på flasken
inden frigivelsen.
Det er en flot vin med intens granatrød farve, frugtig duft,
fyldig, men samtidig rund og næsten silkeblød smag af
modne frugter samt en lang og behagelig eftersmag.
Denne harmoniske vin er særdeles velegnet til vildt, de fleste
kød- og grillretter samt diverse oste.
Det er en vin, der med velbehag kan drikkes nu, men som
også har et godt henlægningspotentiale.
Denne vin i årgang 2011 har fået:
• 6 stjerner på www.altomvin.dk
• 4 stjerner på www.ekstrabladet.dk
• Godt Amarone-køb og højeste vurdering
(vurderet til kr. 181,-) i Penge & Privatøkonomi
• 4 stjerner af Mads Jordansen på www.winelab.dk
• 6 stjerner på www.altomvin.dk
• 5 stjerner på www.avisen.dk
• 5 stjerner på www.finansbureauet.dk
• Fundvin og 4 stjerner i Vinbladet
• 5 stjerner på www.vinavisen.dk
Type:		
Tør
Restsukker: Ca. 8 g/l
Skal drikkes: Nu - 2019

6 fl.

1.500,Normal 350,Spar 600,-

Giuseppe Campagnola
Zaterina Campagnola
Amarone della Valpolicella D.O.C.
Classico Riserva
Veneto
Italien
Giuseppe Campagnola blev grundlagt i 1886 af Carlo
Campagnola. Firmaet har været i familiens eje lige siden
og i dag er det fjerde generation, der leder firmaet, som er
beliggende i Valgatara i hjertet af det klassiske Valpolicella
område i den lille by Marano di Valpolicella i Italien.
Denne vin er produceret af 70% Corvina og Corvinone
Veronese samt 30% Rondinella druer, der er dyrket i
Valpolicella området i Veneto regionen i Italien.
Det er en fantastisk rødvin med dyb granatrød farve, delikat
og let krydret duft med noter af modne kirsebær, mandler og
vanilje, kompleks og fyldig, men samtidig rund og fløjlsblød
smag samt en behagelig og vedvarende eftersmag.
Vinen er særdeles velegnet til vildt, rødt kød, krydrede pasta
og grillretter samt diverse oste.
Det er en vin, der med velbehag kan drikkes nu og som
samtidig har et fint henlægningspotentiale.
Type:		
Tør
Restsukker: Ca. 7,5 g/l
Skal drikkes: Nu - 2020

6 fl.

1.200,Normal 300,Spar 600,-

Renieri
Brunello di Montalcino D.O.C.G.
Toscana
Italien
Vingården Renieri råder over 128 hektar i det sydlige
Montalcino i Italien. Den primære druesort på Renieri er
naturligvis Sangiovese, men også mere internationale druer
som Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Syrah og
Petit Verdot dyrkes med stor succes på Renieri, der producerer
både Brunello, Rosso di Montalcino og højt respekterede
I.G.T. vine.
Denne vin er produceret af 100% Sangiovese druer og har
været lagret 24 måneder på egetræsfade.
Det er en utrolig lækker Brunello med intens rubinrød farve,
delikat duft med flere lag af både mørkerøde frugter, vanilje
og tobaksblade. Smagen er utrolig kraftig med perfekt
og elegant balance mellem frugt og syre samt en lang og
behagelig eftersmag.
Det er en fyldig vin, der passer perfekt til rødt kød, vildt,
kraftige retter samt stærkere oste.
Vinen kan med velbehag drikkes nu, men den er også
velegnet til yderligere henlægning.
Denne vin i årgang 2009 har fået:
• 17 point på www.forlaget-smag.dk
• 90 point på www.erobertparker.com og i Wine
Advocate
• 90 point på www.jamessuckling.com
Type:		
Tør
Restsukker: Under 2 g/l
Skal drikkes: Nu - 2019

6 fl.

1.800,Normal 350,Spar 300,-

Castello di Bossi
Corbaia
Toscana I.G.T.
Italien
Castello di Bossi er beliggende i den sydlige halvdel af Chianti
Classico vindyrkningsområdet i kommunen Castelnuovo
Berardenga i Toscana området i Italien. Vingården ejer over
650 hektar, hvoraf de 124 hektar er beplantet med vinstokke;
primært Sangiovese, men også Cabernet Sauvignon og Merlot
druer. Castello di Bossi er et perfekt match mellem tradition
og innovation.
Denne vin er produceret af 70% Sangiovese og 30% Cabernet
Sauvignon druer, der er dyrket i Toscana området i Italien.
Den har været lagret 24 måneder på egetræsfade og
minimum 12 måneder på flasken inden frigivelsen.
Det er en elegant rødvin med dyb rubinrød farve med et
granatrødt skær, delikat duft med noter af tobak og kaffe,
fyldig og kraftig smag med silkebløde og velintegrerede
tanniner samt en lang og meget tiltalende eftersmag.
Vinen passer perfekt til bl.a. rødt kød, vildt, pastaretter og
ost.
Denne velafbalancerede vin kan med velbehag drikkes nu,
men den har samtidig et godt henlægningspotentiale.
Denne vin i årgang 2009 har fået:
• 95 point på www.erobertparker.com og i Wine
Advocate
• 94 point af Antonio Galloni i Vinous
Type:		
Tør
Restsukker: Under 2 g/l
Skal drikkes: Nu – 2017

6 fl.

900,Normal 200,Spar 300-

Les Quatre Seigneurs
Châteauneuf-du-Pape
Rhône Valley
Frankrig
Druerne til denne vin er dyrket i Châteauneuf-du-Pape
området i Rhônedalen i Frankrig.
Vinen er produceret af 60% Grenache, 15% Syrah, 15%
Mourvèdre og 10% Counoise druer.
Det er en fyldig vin med flot rød farve, delikat duft med noter
af krydderier og frugter, fyldig, rund og frugtig smag samt en
lang og behagelig eftersmag.
Denne harmoniske vin er særdeles velegnet til grillet og stegt
kød, vildt samt stærke oste.
Den kan med velbehag drikkes nu og de næste par år.
Type:		
Tør
Retssukker: Ca. 2 g/l
Skal drikkes: Nu - 2018

6 fl.

800,Normal 200,Spar 400-

Plaisir de Merle
Grand Plaisir
Paarl
Sydafrika
Vingården Plaisir de Merles historie går tilbage til 1688, hvor
en ung Huguenot, Charles Marais, udvandrede fra Frankrig
og slog sig ned i området Groot Drakenstein ved foden af
Drakenstein bjergene i Cape provinsen. Her grundlagde
han vingården, som gik i arv gennem generationer, for i
1975 at blive købt af Stellenbosch Farmers’ Winery, der
fortsatte vinproduktionen, som udgør ca. 360 hektar af
de 1.000 hektar, der tilhører gården. Druerne blev solgt
til bl.a. Nederburg. Men da klima og jordbund er så
fremragende, besluttede man, at vingården skulle producere
og markedsføre sin egen vin fra de bedste parceller, hvilket
man gør i dag, hvor det er firmaet Distell, der står bag Plaisir
de Merle.
Denne vin blev første gang produceret i årgang 1997 som et
rent eksperiment. Man har taget den absolut bedste vin fra de
forskellige druetyper, som har gæret og lagret separat.
Det er en helt unik vin, der i denne årgang er produceret af
55% Cabernet Sauvignon, 10% Merlot, 10% Malbec, 10%
Petit Verdot, 9% Shiraz og 6% Cabernet Franc druer, der er
dyrket på vingårdens bedste jorde.
Vinen har været lagret på nye 300 liter franske egetræsfade i
12-17 måneder.
Det er en kraftig vin med utrolig flot dybrød farve, let krydret
duft af modne frugter, ceder og vanilje, fyldig, men samtidig
rund og blød smag af røde bær, mørk chokolade, tobak,
mokka og solbær samt en mild og behagelig eftersmag.
Denne fantastiske vin er særdeles velegnet til saftige, røde
bøffer fra grillen, okse- og kalvesteg samt oste.
Den kan med velbehag drikkes nu, men den vil samtidig
udvikle sig til det bedre de næste mange år.
Denne vin i årgang 2008 har fået:
• 5 stjerner i Nordjyske Stiftstidende
• 6 stjerner på www.denkorteavis.dk
• 5 stjerner på www.vinavisen.dk
Type:		
Tør
Restsukker: Ca. 2 g/l
Skal drikkes: Nu - 2019

Santa Rita Casa Real 2010
Cabernet Sauvignon
Chile

6 fl.

2.400,Normal 500,Spar 600,-

Casa Real var titlen på et adelskab givet af den spanske
kongefamilie i 1910 til den 2. ejer af Santa Rita Vincente
García Huidobro. Dette var en stor ære, som tilfaldt ham i
anerkendelse af hans vigtige politiske og kulturelle rolle i Chile
ved århundredeskiftet.
I 1989 producerede Santa Rita for første gang den legendarisk
vin; Casa Real. I dag glæder det os at kunne præsentere jer for
Santa Rita Casa Real 2010, som er produceret af Cecilia Torres,
der betragtes som en verdensklasse winemaker. Cecilia Torres
blev tillige udnævnt til ”Årets winemaker 2007 i Chile”.
Vinen er produceret af 100% Cabernet Sauvignon druer, som
kommer fra en unik vinmark med druestokke, der er minimum
25 år gamle på Santa Ritas vingård i Alto Jahuel ved foden
af Andesbjergene i Maipo Valley. Druestokkenes alder og
jordbundens beskaffenhed var med til helt naturligt at begrænse
høstudbyttet. Uden menneskelig indblanding producerer
planterne kun ca. 6.000 kg druer pr. hektar.
Druerne er håndplukket og vinificeret med den største
omhyggelighed. Den langsomme modning i Maipo Valley
resulterer i druer med høj frugtkoncentration, hvilket sammen
med de 15 måneders lagring på nye franske egetræsfade giver
en vin med intens rubinrød farve, kompleks frugtig duft samt en
fyldig og kompleks frugtsmag af modne frugter, blommer og
solbær samt noter af læder, tobak og vanilje.
Man kan drikke den nu, men den vil udvikle sig meget de
næste 7-10 år. Der er kun produceret et begrænset antal af
denne enestående vin - af dem bliver kun en lille del leveret
til Danmark, hvilket er endnu en god grund til at lægge et par
flasker af denne vin i vinkælderen.
Det er en helt fantastisk og enestående vin, der er særdeles
velegnet til kraftig og krydret mad samt andre steder, hvor man
har behov for en fyldig vin med stor elegance.
•
•
•
•
•
•

Sølv ved Mundus vini i Tyskland
18 point på www.forlaget-smag.dk
4 stjerner i B.T.
93 point på www.erobertparker.com og i Wine Advocate
92 point i WineSpectator
”Editors’ Choice” og 93 point i Wine Enthusiast

Type:		
Tør
Restsukker: Ca. 2 g/l
Skal drikkes: Nu - 2023

Trapiche 2010
Single Vineyard Malbec - gaveæske m/3 fl.
Mendoza
Argentina
Trapiches vinmarker ligger i provinsen Mendoza ved foden af
Andesbjergene, der danner grænsen til Chile. Trapiche vandt i
både 2004, 2006, 2011 og 2012 titlen som “Årets argentinske
vinproducent” ved den prestigefulde vinkonkurrence The
International Wine and Spirit Competition i London, England.
Trapiche er den eneste argentinske vinproducent, der har vundet
denne titel hele fire gange. Trapiche vandt i 2012 også titlen som
”Verdens bedste producent” ved Sélections Mondiales des Vins i
Canada. Alle disse titler er uden tvivl med til at bekræfte Trapiches
ledende rolle i den argentinske vinindustri.

3 fl.

1.000,-

Disse tre Single Vineyard vine er produceret af 100% Malbec druer,
som i øvrigt er Argentinas nationaldrue. Vinene er specielt udvalgt til
denne gaveæske af Trapiches winemaking team, som lover at denne
gaveæske vil byde på tre vidt forskellige Malbec vine, der hver især
er helt unikke. Denne årgang 2010 er 8. udgave af Trapiche Single
Vineyard Malbec gaveæsken.
Alle tre vine er af årgang 2010, og de håndplukkede druer er alle
produceret i Mendoza provinsen i Argentina.
Druerne til den ene vin er dyrket af Suárez Lastra i Altamira, La
Consulta, San Carlos, Valle de Uco i Mendoza provinsen i Argentina.
Vinmarken, hvorpå druerne til denne vin er dyrket, ligger i 1.072
meters højde, og vinstokkene er 11 år gamle.
Druerne til den anden vin er dyrket af Orellana de Escobar i La
Consulta, San Carlos i Mendoza provinsen i Argentina. Vinmarken,
hvorpå druerne til denne vin er dyrket, ligger i 990 meters højde, og
vinstokkene er 61 år gamle.
Druerne til den tredje vin er dyrket af Ambrosia i Gualtallary,
Tupungato i Mendoza provinsen i Argentina. Vinmarken, hvorpå
druerne til denne vin er dyrket, ligger i 1.307 meters højde, og
vinstokkene er 9 år gamle.
Alle tre vine er meget elegante vine, som med velbehag kan drikkes
nu, men de vil samtidig udvikle sig til det bedre i løbet af de næste
år, da de alle har et utrolig godt henlægningspotentiale.
• ”Argentina’s Most Admired Wine Brand” i Drinks International
Magazine

Type:		
Tør
Restsukker:
Ca. 3-5 g/l
Skal drikkes: Nu - 2032

6 fl.

800,Normal 250,Spar 700-

Santa Rita 2011
Triple C
Maipo Valley
Chile
Denne vin blev første gang produceret i årgang 1997 som
en jubilæumsvin i anledning af at Viña Santa Rita og AMKA i
1998 havde samarbejdet i 10 år. Da årgang 1997 blev en stor
succes, besluttede man at producere vinen i helt specielt gode
år - og nu er årgang 2011 kommet på gaden.
Vinen er produceret af 65% Cabernet Franc, 30% Cabernet
Sauvignon og 5% Carménère druer, der er dyrket i Maipo
Valley i Chile og har gæret hver for sig.
Denne specielle vin har været lagret på egetræsfade og har
en intens rubinrød farve, kraftig duft af modne frugter med
noter af krydderier, vanilje, tobak og chokolade, elegant,
fyldig og frugtig smag samt en utrolig lang og behagelig
eftersmag.
Vinen kombinerer på fineste vis det bedste fra den gamle
og den nye verden og repræsenterer en ny retning inden for
chilensk vinkultur.
Denne harmoniske og velafbalancerede vin er særdeles
velegnet til vildt, rødt kød, krydrede pasta- og grillretter samt
diverse oste.
Vinen kan med velbehag drikkes nu, men den har et tilpas
tanninindhold, og kan derfor også henlægges nogle år, hvor
den vil udvikle sig yderligere.
Type:		
Tør
Restsukker: Ca. 3 g/l
Skal drikkes: Nu - 2020

1 fl.

100,Normal 130,Spar 30-

Rozès
Rosé Port
50 cl
Portugal
Rozès blev grundlagt i 1855 i Bordeaux af M. Ostende Rozès.
Få år senere begyndte man handel med portvin, for denne
handel og succes kan man takke sønnen Edmond Rozès. I
1938 etablerede man sig i Vila Nova de Gaia og på dette
tidspunkt var man allerede kendt for meget fin kvalitet af
portvin.
Aktiviteterne blev standset under 2. verdenskrig og blev i
1959 igen startet op i Portugal. Indtil 1974 fortsatte firmaet
som et familieforetagende, hvorefter det blev solgt til Pedro
Domecq S.A., Luxemburg. I 1977 blev firmaet overtaget af
Moet Hennesy S.A. og i 1999 blev Rozès Port igen solgt denne gang til champagnefirmaet Vranken Monopole.
Denne portvin er produceret af Touriga Franca og Tinta Roriz
druer, der er dyrket i Douro i Portugal.
Det er en flot rosé portvin af høj kvalitet med iøjnefaldende
pink farve med et svagt rubinrødt skær. Duften er kompleks
og delikat med noter af friske granatæbler, kirsebær og andre
røde frugter, smagen er frisk og fløjlsblød helt ud i den lange
og behagelige eftersmag.
En flot og utrolig velafbalanceret portvin, der er særdeles
velegnet til frosne desserter og frugt, men helt uovertruffen
når den serveres afkølet med et par isterninger og en strimmel
appelsinskal som aperitif.
• 5 stjerner på www.vinavisen.dk
Type:		
Sød
Restsukker: Ca. 100 g/l
Skal drikkes: Nu

1 fl.

100,Normal 130,Spar 30-

Rozès
Menina
10 års White Port
50 cl
Portugal
Rozès blev grundlagt i 1855 i Bordeaux af M. Ostende Rozès.
Få år senere begyndte man handel med portvin, denne
handel og succes kan man takke sønnen Edmond Rozès for.
I 1938 etablerede man sig i Vila Nova de Gaia, og på dette
tidspunkt var man allerede kendt for meget fin kvalitet af
portvin. Aktiviteterne blev standset under 2. Verdenskrig og
blev i 1959 startet op i Portugal igen. Indtil 1974 fortsatte
firmaet som et familieforetagende, hvorefter det blev solgt
til Pedro Domecq S.A. - Luxemburg. I 1977 blev firmaet
overtaget af Moet Hennesy S.A. og i 1999 blev Rozès Port
overtaget af champagnefirmaet Vranken Monopole.
Denne 10 års portvin fra Rozès er produceret af Malvasia Fina,
Rabigato, Gouveio, Viosinho og Verdelho druer, der er dyrket
i det demarkerede område i Douro området i Portugal.
Den har været lagret minimum 10 år på egetræsfade i Rozès’
kældre, hvorefter det endelige blend er lavet og portvinen er
tappet på flasker.
Det er en hvid portvin med flot gylden farve, kraftig duft af
krydderier samt noter af krystalliseret og tørret frugt, meget
intens og fyldig smag med en utrolig lang og silkeblød
eftersmag.
Kan nydes som aperitif, hvor det anbefales, at portvinen er en
smule afkølet samt til foie gras og frugt.
• 5 stjerner på www.vinavisen.dk
• 5 stjerner på www.ekstrabladet.dk
Type:		
Halvsød
Restsukker: Ca. 115 g/l
Skal drikkes: Nu

1 fl.

100,Normal 130,Spar 30-

Rozès
Infanta Isabel
10 års port
50 cl
Portugal
Rozès blev grundlagt i 1855 i Bordeaux af M. Ostende Rozès.
Få år senere begyndte man handel med portvin, denne
handel og succes kan man takke sønnen Edmond Rozès for.
I 1938 etablerede man sig i Vila Nova de Gaia, og på dette
tidspunkt var man allerede kendt for meget fin kvalitet af
portvin. Aktiviteterne blev standset under 2. Verdenskrig og
blev i 1959 startet op i Portugal igen. Indtil 1974 fortsatte
firmaet som et familieforetagende, hvorefter det blev solgt
til Pedro Domecq S.A. - Luxemburg. I 1977 blev firmaet
overtaget af Moet Hennesy S.A. og i 1999 blev Rozès Port
overtaget af champagnefirmaet Vranken Monopole.
Denne 10 års portvin fra Rozès stammer fra et afgrænset
område nær Douro floden.
Vinen kan karakteriseres som en let sødlig portvin med en
særdeles delikat duft. Farven er gylden, og vinen er i perfekt
harmoni.
Særdeles velegnet til chokolade desserter, kirsebær samt tørret
frugt.
• • Fundvin og 4 stjerner i Vinbladet

Quinta do Pégo 2010
Late Bottled Vintage - Unfiltered
Portugal

1 fl.

100,Normal 150,Spar 50-

Quinta do Pégo er uden tvivl én af de smukkest beliggende Quinta’er i
Dourodalen. Siden januar 2000 har 50% af Quinta do Pégo været ejet af
AMKA og siden september 2003 har Quinta do Pégo været 100% ejet
af AMKA. Gården råder over ca. 33 hektar jord, hvoraf ca. 30 hektar er
beplantet. Jorden er klassificeret i gruppe A, som er den absolut bedste
gruppe. Quinta do Pégo projektet indebærer - udover naturligvis produktion
af nogle af de fineste og bedste portvine - en total renovering af de gamle
bygninger samt opførelse af en række gæsteboliger på gården. Efter denne
totale renovering åbnede vingården Quinta do Pégo i foråret 2009 i en helt
ny form med hotel. Quinta do Pégo er en af de flotteste quintaer i Douro
dalen - og Hotel Rural Quinta do Pégo er bestemt et besøg værd.
Som kompromis mellem vintage port og fadport sælges Late Bottled Vintage,
som er en vin fra et godt år, der lagres ublandet på fad. I stedet for at blive
tappet efter to år, skal man lovmæssigt vente til portvinen er mellem 4-6 år.
Denne vin har været lagret 4 år, inden den er tappet. Der er hovedsageligt
brugt Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz, Tinto Cão og Sousão
druer til denne portvin, og alle druerne er dyrket på Quinta do Pégos A
klassificerede vinmarker i Douro dalen i Portugal.
Det er en elegant portvin udover det sædvanlige med utrolig flot mørkerød
farve, frisk duft af modne blommer og blomster samt noter af citrusfrugter.
Det er en helt igennem velstruktureret portvin med fyldig frugtsmag
med noter af bl.a. sorte frugter – især blommer - samt silkebløde, men
samtidig kraftige tanniner og sidst men ikke mindst en utrolig behagelig
og vedvarende eftersmag. Det er en smag, som absolut kan måle sig med
mange vintage portvine.
Denne portvin kan drikkes nu, hvis man ønsker en ung, koncentreret og
meget frugtig smag. Hvis man derimod foretrækker en mere moden og blød
portvin, bør man nok vente et par år med at drikke den - og så skal man
huske at dekantering er nødvendig for at undgå det naturlige depôt, der
opstår fordi vinen er ufiltreret (ligesom Vintage Port). Det er én af grundene
til, at man har opnået denne høje kvalitet.
Denne portvin er perfekt som en ”efter-måltidet-drink”, men er samtidig
særdeles velegnet til f.eks. chokolade, desserter, kandiserede frugter og
cremede oste.
•
•
•
•
•
•
•
•

Fundvin og 4 stjerner i Vinbladet
Bronze ved International Wine & Spirit Competition
Guld ved International Wine Challenge
Sølv ved Decanter World Wine Awards
Guld ved Wine Masters Challenge
Guld ved Mundus vini i Tyskland
4 stjerner på www.vinavisen.dk
5 stjerner i Ekstra Bladet

Type:		
Restsukker:
Skal drikkes:

Halvtør - Tør
Ca. 100 g/l
Nu - 2025

Quinta do Pégo 2011
Vintage Port
Portugal

6 fl.

1.400,Normal 300,Spar 400,-

Quinta do Pégo er en vingård, der ligger på vejen fra Regua til Pinhao - ca.
3 km før Pinhao på højre side - i Dourodalen i Portugal. Quinta do Pégo er
ejet af AMKA og det er uden tvivl én af de smukkest beliggende Quinta’er i
Dourodalen. Gården råder over ca. 33 ha jord, hvoraf ca. 30 ha er beplantet.
Jorden er klassificeret i gruppe A, som er den absolut bedste gruppe. Quinta do
Pégo projektet indebærer - udover naturligvis produktion af nogle af de fineste
og bedste portvine - en total renovering af de gamle bygninger samt opførelse
af en række gæsteboliger på gården. Efter denne totale renovering åbnede
vingården Quinta do Pégo i foråret 2009 i en helt ny form med hotel. Quinta
do Pégo er en af de flotteste quintaer i Douro dalen - og Hotel Rural Quinta do
Pégo er bestemt et besøg værd.
Denne portvin er produceret af Rozès’ vinmager Manuel Henrique under
overvågning af Wouter Pienaar. Druerne til portvinen (Touriga Nacional,
Touriga Franca, Sousão og Tinta Cão) stammer fra de gamle vinstokke, der
fandtes på gårdens marker, da den nuværende ejer overtog gården.
Det er en pragtfuld Vintage port af allerbedste kvalitet.Takket være de gode
vejrforhold har årgang 2011 opnået en flot balance; den er både kraftig og
fyldig, men samtidig utrolig elegant og delikat. Den har en flot intens dybrød
farve, delikat og kompleks duft af røde frugter, brombær, solbær og mørk
chokolade, fyldig og velafbalanceret smag, kraftfulde, men samtidig silkebløde
tanniner samt en lang og utrolig behagelig eftersmag.
Denne portvin bør serveres afkølet og er særdeles velegnet som en ”eftermåltidet-drink” og til kraftige oste, chokolade og desserter, men den er også
perfekt som hyggevin på de kolde og mørke efterårs- og vinterdage.
Om Vintage Port siges der, at den er drikkelig efter 4-5 år, men at den først
virkelig kan nydes efter 15-20 år. Denne Vintage Port kan sagtens nydes ung,
men vil samtidig udvikle sig positivt mange år frem.
• Guld ved Wine Masters Challenge
• 5 stjerner på www.ekstrabladet.dk
• 5 stjerner i Nordjyske Stiftstidende
• 4 stjerner ved 1001 Dégustations
• 5 stjerner i Ekstra Bladet
• Great Gold ved International Wine Guide
• Sølv ved Decanter World Wine Awards
• Sølv ved International Wine & Spirit Competition
• Sølv ved International Wine Challenge
• Grand Gold ved Monde Selection Bruxelles
• Fundvin og 5 stjerner i Vinbladet
• Great Gold ved Catavinum World Wine & Spirits Competition
• 18 point og ”Excellency” i Paixão Vinho/Passion for Wine and
Lifestyle
• 5 stjerner på www.winelab.dk
• 5 stjerner på www.vinavisen.dk
• 5 stjerner i B.T.
• BEDSTE KØB og 92 point på www.ekstrabladet.dk
• 17+ point i Weinwisser i Tyskland
• 94 point i Wine Enthusiast Buying Guide
• Guld ved Mundus vini i Tyskland
• 91 point på www.jamessuckling.com
For yderligere oplysninger besøg www.quintadopego.com

1 fl.

800,Normal 1.000,Spar 200,-

Quinta do Pégo 2011
Vintage Port - 150 cl
Portugal
Quinta do Pégo er en vingård, der ligger på vejen fra Regua
til Pinhao - ca. 3 km før Pinhao på højre side - i Dourodalen i
Portugal. Den ligger 138 m over Douroflodens vandoverflade og
vinmarkerne ligger op til 350 m over Douroflodens vandoverflade.
Det er uden tvivl én af de smukkest beliggende Quinta’er i
Dourodalen. Siden januar 2000 har 50% af Quinta do Pégo
været ejet af AMKA og siden september 2003 har Quinta do
Pégo været 100% ejet af AMKA. Gården råder over ca. 33 ha
jord, hvoraf ca. 30 ha er beplantet. Jorden er klassificeret i gruppe
A, som er den absolut bedste gruppe. Quinta do Pégo projektet
indebærer - udover naturligvis produktion af nogle af de fineste
og bedste portvine - en total renovering af de gamle bygninger
samt opførelse af en række gæsteboliger på gården. Efter denne
totale renovering åbnede vingården Quinta do Pégo i foråret 2009
i en helt ny form med hotel. Quinta do Pégo er en af de flotteste
quintaer i Douro dalen - og Hotel Rural Quinta do Pégo er bestemt
et besøg værd.
Denne portvin er produceret af Rozès’ vinmager Manuel Henrique
under overvågning af Wouter Pienaar. Druerne til portvinen
(Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Cão og Sousão) stammer
fra de gamle vinstokke, der fandtes på gårdens marker, da den
nuværende ejer overtog gården.
Det er en pragtfuld Vintage port af allerbedste kvalitet.Takket være
de gode vejrforhold har årgang 2011 opnået en flot balance; den
er både kraftig og fyldig, men samtidig utrolig elegant og delikat.
Den har en flot intens dybrød farve, delikat og kompleks duft af
røde frugter, brombær, solbær og mørk chokolade, fyldig og
velafbalanceret smag, kraftfulde, men samtidig silkebløde tanniner
samt en lang og utrolig behagelig eftersmag.
Denne portvin bør serveres afkølet og er særdeles velegnet som en
”efter-måltidet-drink” og til kraftige oste, chokolade og desserter,
men den er også perfekt som hyggevin på de kolde og mørke
efterårs- og vinterdage.
Om Vintage Port siges der, at den er drikkelig efter 4-5 år, men at
den først virkelig kan nydes efter 15-20 år. Denne Vintage Port kan
sagtens nydes ung, men vil samtidig udvikle sig positivt mange år
frem.
For yderligere oplysninger besøg www.quintadopego.com

1 fl.

2.500,Normal 3.000,Spar 500,-

Quinta do Pégo 2011
Vintage Port - 300 cl
Portugal
Quinta do Pégo er en vingård, der ligger på vejen fra Regua
til Pinhao - ca. 3 km før Pinhao på højre side - i Dourodalen i
Portugal. Den ligger 138 m over Douroflodens vandoverflade
og vinmarkerne ligger op til 350 m over Douroflodens
vandoverflade. Det er uden tvivl én af de smukkest beliggende
Quinta’er i Dourodalen. Siden januar 2000 har 50% af Quinta do
Pégo været ejet af AMKA og siden september 2003 har Quinta
do Pégo været 100% ejet af AMKA. Gården råder over ca. 33
ha jord, hvoraf ca. 30 ha er beplantet. Jorden er klassificeret i
gruppe A, som er den absolut bedste gruppe. Quinta do Pégo
projektet indebærer - udover naturligvis produktion af nogle af
de fineste og bedste portvine - en total renovering af de gamle
bygninger samt opførelse af en række gæsteboliger på gården.
Efter denne totale renovering åbnede vingården Quinta do Pégo
i foråret 2009 i en helt ny form med hotel. Quinta do Pégo er en
af de flotteste quintaer i Douro dalen - og Hotel Rural Quinta do
Pégo er bestemt et besøg værd.
Denne portvin er produceret af Rozès’ vinmager Manuel
Henrique under overvågning af Wouter Pienaar. Druerne til
portvinen (Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Cão og
Sousão) stammer fra de gamle vinstokke, der fandtes på gårdens
marker, da den nuværende ejer overtog gården.
Det er en pragtfuld Vintage port af allerbedste kvalitet.Takket
være de gode vejrforhold har årgang 2011 opnået en flot
balance; den er både kraftig og fyldig, men samtidig utrolig
elegant og delikat. Den har en flot intens dybrød farve, delikat
og kompleks duft af røde frugter, brombær, solbær og mørk
chokolade, fyldig og velafbalanceret smag, kraftfulde, men
samtidig silkebløde tanniner samt en lang og utrolig behagelig
eftersmag.
Denne portvin bør serveres afkølet og er særdeles velegnet
som en ”efter-måltidet-drink” og til kraftige oste, chokolade og
desserter, men den er også perfekt som hyggevin på de kolde og
mørke efterårs- og vinterdage.
Om Vintage Port siges der, at den er drikkelig efter 4-5 år, men
at den først virkelig kan nydes efter 15-20 år. Denne Vintage
Port kan sagtens nydes ung, men vil samtidig udvikle sig positivt
mange år frem.
For yderligere oplysninger besøg www.quintadopego.com

1 fl.

100,Normal 130,Spar 30-

Quinta do Pégo
Ekstra jomfru olivenolie
50 cl
Portugal
Quinta do Pégo er en vingård, der ligger på vejen fra Regua
til Pinhao - ca. 3 km før Pinhao på højre side - i Dourodalen i
Portugal. Den ligger 138 m over Douroflodens vandoverflade
og vinmarkerne ligger op til 350 m over Douroflodens
vandoverflade. Det er uden tvivl én af de smukkest beliggende
Quinta’er i Dourodalen.
Siden januar 2000 har 50% af Quinta do Pégo været ejet af
AMKA og siden september 2003 har Quinta do Pégo været
100% ejet af AMKA. Gården råder over ca. 33 ha jord, hvoraf
ca. 30 ha er beplantet. Jorden er klassificeret i gruppe A, som
er den absolut bedste gruppe.
Quinta do Pégo projektet indebærer - udover naturligvis
produktion af nogle af de fineste og bedste portvine - en
total renovering af de gamle bygninger samt opførelse af en
række gæsteboliger på gården. Efter denne totale renovering
åbnede vingården Quinta do Pégo i foråret 2009 i en helt ny
form med hotel. Quinta do Pégo er en af de flotteste quintaer
i Douro dalen - og Hotel Rural Quinta do Pégo er bestemt et
besøg værd.
På Quinta do Pégo findes 900 oliventræer (Corderil, Molar og
Verdial), som danner skel til naboernes vinmarker. Disse træer
giver ca. 900 l ekstra jomfru olivenolie, der er koldpresset og
tappet i smukke 0,5 l flasker fra Italien.
Den har et lavt syreindhold, en yderst delikat smag samt en
intens og naturlig aroma.
Velegnet til middelhavsretter, salater, o.lign.
For yderligere oplysninger besøg www.quintadopego.com

