
Vinkort



Velkomst drinks
Shine Hugo pr. glas 35,- pr. fl.238,-
Shine Hugoer en mousserende cocktail med frugt agtig  
aroma af hyldeblomst og et strejf af citron og mynte

Pol Rémy - Peche pr. glas 35,- pr. fl. 238,-
Mousserende vin med en vidunderlig smag af fersken.

Louis Perdrier, Demi Sec pr. glas 35,- pr. fl. 238,-
Smagen er frisk og frugtagtig og med sine millioner  
af fine bobler et elegant glas til festlige lejligheder.

Hvidvine
Pinot Grigio, Zonin, Italien  258,-
Smuk lys gylden farve med brilliante reflekser. Bouqueten er frugt-
agtig, med duft af mandelblomster og ferskner. Vinen  
har en elegant smag med en frisk og ren eftersmag. 

Chacabuco, Chardonnay,  
Argentina  228,-
Chacabuco Chardonnay har en smuk gylden farve med strålende 
grønlige nuancer. Aromaen er fyldig og vedholdende med strejf af 
tropiske frugter. Smagen er delikat, cremet og kompleks. 

Blush Hill Chardonnay, Australien  198,-
Medium fyldig, lys strågul vin. I duften anes ananas og modne tro-
piske frugter. I smagen fornemmes grønne æbler og pærer, med et 
strejf af melon og vanilje i eftersmagen.

Hans Baer, Riesling, Rheinhessen, Tyskland  248,-
Bouquetten er ganske diskret og frisk, men klart drevet af frugt med 
præcise noter af hvide ferskner, mirabeller og hints af lime og frisk 
kiwi. Smagen er saftig og blød med masser af hvid fersken, gule 
æbler og stenfrugter, velafbalanceret med stor friskhed og vitalitet. 

Carta Vieja, Sauvignon Blanc - Chile  218,-
Sauvignon Blanc er en meget spændende fyldig hvidvin, der er 
fadlagret på amerikanske egetræsfade, hvilket giver en dejlig frisk 
smag, samt en let tørhed.

Riesling Blau Johan Klauss Mosel - Tyskland  218,-
Johan Klauss Riesling er en sprød, velafbalanceret hvidvin fra den 
berømte dal med lang tradition.

Husets anbefaling



Rødvin
Negroamaro, Duca di Carosino - Salento, Italien 258,-
Vinen er fremstillet udelukkende på Negro Amaro og fremtræder 
mørk, fyldig og særdeles blød. En ganske kort lagring på små bar-
riques afrunder og tilfører en elegant modenhed. Den vedvarende 
og fyldige smag afsluttes raffineret af en lækker druesødme.

Chacabuco 
Malbec, Argentina  228,-
Chacabuco Malbec er en storslået vin med en funklende rød farve. 
Aromaen er blød, elegant og vedvarende, med strejf af frugt og 
krydderier. Smagen er rund og vedvarende.

Blush Hill, Shiraz South Australia, Australien  198,-
Medium fyldig rødvin, rig på aroma af solbær, ribs og blåbær, med 
et strejf af krydderier. En kraftfuld krydret vin, med tanniner til at 
give den karakter og bid.

Ripasso Cà del toma, Valpolicella, Italien  288,-
Corvinadruerne fra det østlige Valpolicella udvælges omhyggeligt og 
får opnår deres særlige dybde og komplaksitet fra 2. gæringen med 
amaroneresterne. Vinen er velafbalanceret, med harmonisk tannin.

Whinfield Estate, Zinfandel, Californien  248,-
Whinfield Estate Zinfandel er medium fyldig, rig på aroma af brom-
bær og ribs, med et strejf af krydderier. Den frugtfyldte bærsmag og 
sorte peber trænger igennem i den lange eftersmag.

Los Haroldos, Malbec OAK - Argentina  258,-
Aromaen er kompleks med røde frugter: kirsebær, blomme og hind-
bær og kombineret med et strejf af træ fremhæves tilstedeværelsen 
af vanille og chokolade. Smagen er kraftig med god tannin. Velaf-
balanceret og lang eftersmag.

Dessertvin
Morgadio da Calcada,  
Ruby Reserve Port, Portugal pr. glas 35,-
Farven er klar og purpur rød, og duften er af modne røde frugter 
(blomme og kirsebær) med et strejf af mørk chokolade og kakao. 
Smagen er blød, rund og sødmefyldt, med lidt tanniner i baggrun-
den.

Moscato Uvello Dolce, Italien pr. glas 30,- pr. fl. 228,-
Denne let perlende vin er lavet på Moscato-druen. Druerne kommer 
fra over 20 år gamle vinstokke i dalen mellem floderne Tanaro og 
Bormida i Piemonte. Farven er strågul, smagen elegant, med sødme 
og aroma af muscat.
 

Husets anbefaling



www.excellentwine.dk

Land: Tyskland

EjEr: ZGM

TypE: Mousserende

FLaskEsTørrELsE: 75 cl

Lukning: Skruelåg

aLkohoL: 5,0 %

rEsTsukkEr: 84,6 g/ltr.

syrEindhoLd: 4,2 g/ltr.

anbEFaLET sErvEringsTEmp.: 
6-8°C

varEnr.: 51030

shine hugo
mousserende cocktail med hyldeblomst

serveringsklar

Shine Hugo er en mousserende cocktail med frugt-
agtig aroma af hyldeblomst og et strejf af citron og 
mynte. 

Shine er ikke kun forfriskende om sommeren, men 
velegnet til festlige begivenheder gennem hele året.

Servér Shine Hugo afkølet med isterninger. 

Denne vinbaserede cocktail er færdigblandet, det er 
blot at åbne og nyde - Shine Hugo er lige klar til at 
drikke!
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Land: Frankrig

FLaskestørreLse: 0,75l

Lukning: Korkprop

aLkohoL: 6%

Varenr.: 51010

Pol rémy
Pêche
Frankrig

Pol Rémy Pêche er en mousserende vin med en 
vidunderlig smag af fersken og et meget elegant 
udstyr. Den er fortræffelig til velkomstdrink, aperitif, 
et forførende glas med den, du holder mest af, - ja 
mulighederne er mange.
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Land: Frankrig

EjEr: Patriarche

TypE: Mousserende

FLaskEsTørrELsE: 75 cl

Lukning: Korkprop

druEsammEnsæTning:  
Chardonnay,  
Chenin Blanc og  
Clairette

aLkohoL: 11 %

anbEFaLET sErvEringsTEmp.: 
8-10°C

varEnr.: 51610

Louis perdrier
demi sec

Frankrig

Pere Patriarche har fremstillet denne flotte mousse-
rende vin, der er produceret og aftappet i Frankrig og 
lavet udelukkende på hvide druer, hvoraf hovedpar-
ten er Chardonnay, Chenin Blanc og Clairette.

Farven er lys gul med et let grønt skær. Smagen 
er frisk og frugtagtig og med sine millioner af fine 
bobler et elegant glas til festlige lejligheder. 
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Land: Italien

Område: Friuli Aquileia

ejer: Zonin

Type: Hvidvin

årgang: 2016

FLaskesTørreLse: 75 cl

Lukning: Korkprop

druesammensæTning:  
100 % Pinot Grigio

aLkOhOL: 12 %

Varenr.: 39420

pinot grigio
Zonin
italien

Pinot Grigio er en meget udbredt druesort og bliver 
stadig mere populær. Druen er en mutation af Pinot 
Noir og stammer oprindeligt fra Bourgogne. Der er 
tale om en hvidvinsdrue, selv om skindet ved høsten 
faktisk har en grålig-lyserød farve - deraf navnet. 

Selve druen har mere duft og smag, men en lavere 
naturlig syre end sin artsfælle Pinot Blanc. Derfor har 
en Pinot Grigio mere duft, - og er mere frugtagtig og 
rundere i smagen.

Pinot Grigio Zonin har en smuk lys gylden farve med 
brilliante reflekser. Bouqueten er frugtagtig, med 
duft af mandelblomster og ferskner. Vinen har en 
elegant smag med en frisk og ren eftersmag.

Denne vin er særdeles velegnet som aperitif, eller 
til delikate pasta- og risretter, fjerkræ og til fisk 
og skaldyr.

Serveringstemperatur 8-10°C
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Land: Argentina

Område: Mendoza

ejer: The Familia Falasco Group

årgang: 2016

Type: Hvidvin

FLaskesTørreLse: 75 cl

Lukning: Skruelåg

jOrdbund: Mørk, sandet jord

druesammensæTning: 
100% Chardonnay

dyrkningsmeTOde:  
Vinfremstilling i rustfri ståltanke med 
temperaturkontrol.

aLkOhOL: 12%

resTsukker: 3 g/ltr.

Varenr.: 45990

Los haroldos
Chacabuco Chardonnay

argentina

Anvendelsen af druer fra forskellige jorde, klimaer og 
regioner i Mendoza området giver sammen med de 
strenge vintre, varme og tørre somre, kølige nætter, 
frugtbare jorde og overrisling med smeltevandet 
fra Andesbjergene tilsammen mulighed for at opnå 
en fantastisk kvalitet i vinen, både i unge vine og 
lagrede vine.

Vinfarmen, som er den 4. største i landet, har en 
kapacitet på 35 millioner liter vin pr. år, og fra februar 
til april forarbejdes omkring 40 millioner kilo druer.

Los Haroldos Chacabuco Chardonnay har en smuk 
gylden farve med strålende grønlige nuancer. 
Aromaen er fyldig og vedholdende med strejf af 

tropiske frugter. Smagen er delikat, cremet og 
kompleks.

Vinen er velegnet til pasta, lyst kød og fisk og 
skaldyr.
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Land: Australien

Område: South Australia

årgang: 2015

Type: Hvidvin

FLaskesTørreLse: 75 cl

Lukning: Skruelåg

druesammensæTning:  
100% Chardonnay

aLkOhOL: 13 %

anbeFaLeT serveringsTemp.: 
10-12°C.

varenr.: 43800

blush hill
Chardonnay

australien

Chardonnay er verdens tredje mest plantede vindrue 
og den dyrkes stort set overalt i verden. Druen stam-
mer oprindeligt fra Libanon, og den er druen bag de 
store hvidvine fra Bourgogne og Chablis i Frankrig. 
Den har en forbavsende tilpasningsevne over for 
klima, jord og terroir. Den egner sig som få andre 
hvide druesorter til lagring på egefade.

Det er en meget alsidig drue og giver fremragende, 
rige og komplekse hvide vine. I de seneste år er 
mange vinproducenter begyndt at fremstille en 
Chardonnay, som er friskere og med meget lidt eller 
ingen smag af eg. Blush Hill er en sådan moderne 
Australisk Chardonnay. Her fremhæves friskheden, 
dog uden at gå på kompromis med blødheden som 
ligeledes kendetegner Chardonnay.

Blush Hill Chardonnay er medium fyldig, lys strågul 
vin. I duften anes ananas og modne tropiske frugter. 
I smagen fornemmes grønne æbler og pærer, med 
et strejf af melon og vanilje i eftersmagen.

Vinen er særligt velegnet som aperitif, til lyst 
fjerkræ, laks og dampet fisk.
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Land: Tyskland

Område: Rheinhessen

ejer: Weinkellerei Hechtsheim

årgang: 2016

Type: Hvidvin

FLaskesTørreLse: 75 cl

Lukning: Skruelåg

jOrdbund: Kalksten

druesammensæTning:  
100 % Riesling

aLkOhOL: 12 %

anbeFaLeT serveringsTemp.: 8ºC

varenr.: 40720

hans baer
riesling

rheinhessen, Tyskland

Rheinhessen er den største af Tysklands 13 vinpro-
ducerende regioner, og dækker et areal på 26.500 
hektar.

Rheinhessen er også kendt som regionen med 
de tusind bakker og er godt beskyttet af bjergene 
Hunsrück, Taunus, Odenwald og Nordpfalz.

Regionen er tillige karakteriseret ved en række for-
skellige jordtyper der giver optimale vækstbetingelser 
for mange druevarianter. Vinmarkerne i Rheinhessen 
er hjemsted for mange små stenhytter, der er kendt 
som ”trulli”.

Hans Baer er en internationalt vinserie med udvalgte 
tyske kvalitetsvine fra Rheinhessen.

Bjørnen, som er det populære og verdensomspæn-
dende kendte symbol for den tyske hovedstad Berlin, 
er blevet udvalgt til vinenes logo. Berlin - bjørnenes 
hjem - er en kosmopolitisk, moderne og pulserende 
storby, der byder folk velkommen fra hele verden og 
inspirerer med sin karakteristiske Skyline.

Om navnet Hans Baer: Hans er et traditionelt 
fornavn i Tyskland, og den internationale stavning 
Baer er let forståelig over hele verden.

Hans Baer Riesling har en ungdommelig lysegrøn 
farve, med lysegule stråler og en sølvfarvet glans.

Bouquetten er ganske diskret og frisk, men klart 
drevet af frugt med præcise noter af hvide fersk-
ner, mirabeller og hints af lime og frisk kiwi.

Smagen er saftig og blød med masser af hvid 
fersken, gule æbler og stenfrugter, velafbalanceret 
med stor friskhed og vitalitet, som er så typisk for 
Rieslings kendetegn. 

Den lille mængde restsukker vinen har, giver vinen 
en generøs og velformet struktur, som små noter 
af mineralitet øger dybden og længden på.

Vinen er velegnet til aperitif, men matcher også 
godt med skaldyr, krebs, hummer, tunge, hellefisk 

og vildlaks.

The wine growing region Rheinhessen

Württemberg

Baden

Pfalz

Nahe

Mosel

Mittelrhein

Ahr

Saale-Unstrut

Sachsen
Rheingau

RHEINHESSEN

Franken

BERLIN
The vine yards: 

26.500 ha

Most important grape-varieties: 
Müller-Thurgau,  Riesling, Dornfelder,  Silvaner, Portugieser, Pinot Noir

Famouscities:
Worms, Mainz, Bingen, Alzey

The terroir:
quartzite, porphyry, slate, igneous rock

Facts & Figures

Covering an area of 26,500 hectares, Rheinhessen is the largest wine-
growing region in Germany in terms of surface area.
The region is also known as the region of a thousand hills.
Rheinhessen is protected against adverse weather effects by
Hunsrück, Taunus, Odenwaldand Nordpfalz.
The region is characterised by a range of different soil types which offer
optimumgrowthconditions for many different varieties of grape.
The vineyards of Rheinhessen are home to numerous vineyard huts
which areknown as Trulli.
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Land: Chile

Område: Maule Vallye

ejer: Carta Vieja

Type: Hvidvin

FLaskesTørreLse: 75 cl

Lukning: Skruelåg

druesammensæTning:  
100 % Sauvignon Blanc

aLkOhOL: 12 %

Varenr.: 42020

 
 
 
 
 
 

guLdmedaLje
Catador Grand Hyat 2010

guLdmedaLje
VInaLIES Catad’or 

aMErICa LatIna

Carta Vieja
sauvignon Blanc

Chile

Vina Carta Vieja blev grundlagt i 1825 af del Ped-
regal familien i Maule dalen i Chile. det er idag 7. 
generation af samme familie, der tager sig af alt fra 
vinmarkerne, træfadene og tapningen. Carta Vieja 
anvender kun druer fra egne marker, hvilket er en 
sjældenhed i Chile.

Chiles unikke geografi medfører et perfekt klima for 
druedyrkning. Landet strækker sig over 4.500 km i 
længden og ligger mellem Stillehavet og andesbjer-
gene. I gennem snit er landet kun 160 km bredt.

Vinen dyrkes ca. 6-700 m over havets overflade. 
Vinstokkene er godt beskyttede af andesbjergene 
og nyder godt af den varme sol om dagen og om 

natten den kølige havbrise fra Stillehavet.

Sauvignon Blanc er en meget spændende fyldig 
hvidvin, der er fadlagret på amerikanske ege-
træsfade, hvilket giver en dejlig frisk smag, samt 
en let tørhed.
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Land: Tyskland

Område: Mosel

Type: Hvidvin

FLaskesTørreLse: 75 cl

Lukning: Skruelåg

JOrdbund: Sort skiferjord

druesammensæTning:  
100% Riesling

aLkOhOL: 8,5 %

Varenr.: 40530

riesling
Johan klauss

mosel - Tyskland

Skråningerne ved Mosel hører til de stejleste i verden, 
hvilket giver stokkene og druerne optimal solekspo-
nering. Rieslingdruen har perfekte vækstbetingelser 
i dette område.

Den sorte skiferjord modtager solvarmen om dagen 
og afgiver den oplagrede varme om natten, hvilket 
hjælper druerne til at modnes bedre og rødderne til 
at forbedre transporten af næringsstoffer i de enkelte 
planter.

Mosel har sit udspring i Nordfrankrig og snor sig ca. 
250 km nordøst. Det er her og omkring bifloderne 
Saar og Ruwer, at de pragtfulde vine bliver skabt. 
Det er primært på Mosels syd-sydøstvendte skrånin-
ger, at de største vine bliver til.

Johan Klauss Riesling er en sprød, velafbalanceret 
hvidvin fra den berømte dal med lang tradition.

På grund af den meget stejle skråninger i Mosel-
dalen, er druerne primært håndplukkede.

Nyd denne vin afkølet som aperitif, når noget skal 
fejres, eller som akkompagnement til lette retter.
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Land: Italien

Område: Salento

ejer: Tinazzi SpA

årgang: 2015

Type: Rødvin

FLaskesTørreLse: 75 cl

Lukning: Korkprop

druesammensæTning:  
100% Negroamaro

Lagring:  
Kortvarig lagring på egetræsfade

aLkOhOL: 14 %

Varenr.: 29020

negroamaro
duca di Carosino - salento

italien

Det højt estimerede familiefirma Tinazzi, der især 
er kendt for produktion af nogle af de allerbedste 
Amarone-vine, har gennem en årrække investeret 
i vingårde i andre egne af Italien. Firmaets højeste 
mål er at levere vin i kompromisløs kvalitet med et 
moderne islæt.

Vingården Tinazzi ligger i det sydligste Italien på 
støvlelandets ”hæl”. Her fremstilles vine af de lokale 
druesorter som Negroamaro, Primitivo og Malvasia 
Nera.

Vinen er fremstillet udelukkende på Negro Amaro og 
fremtræder mørk, fyldig og særdeles blød.

En ganske kort lagring på små barriques afrunder 
og tilfører en elegant modenhed.

Den vedvarende og fyldige smag afsluttes raf-
fineret af en lækker druesødme.

En vin med stor kvalitet til prisen - perfekt til 
næsten enhver kødret - også krydret eller grillet.
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Land: Argentina

Område: Mendoza

ejer: The Familia Falasco Group

årgang: 2015

Type: Rødvin

FLaskesTørreLse: 75 cl

Lukning: Skruelåg

jOrdbund: Mørk, sandet jord

druesammensæTning:  
100 % Malbec

gæring:  
Temperaturkontrolleret  
gæring af de specielt  
udvalgte druer.

aLkOhOL: 13 %

resTsukker: 2,8 g/ltr.

Varenr.: 27890

Los haroldos
Chacabuco malbec

argentina

Anvendelsen af druer fra forskellige jorde, klimaer og 
regioner i Mendoza området giver sammen med de 
strenge vintre, varme og tørre somre, kølige nætter, 
frugtbare jorde og overrisling med smeltevandet 
fra Andesbjergene tilsammen mulighed for at opnå 
en fantastisk kvalitet i vinen, både i unge vine og 
lagrede vine.

Vinfarmen, som er den 4. største i landet, har en 
kapacitet på 35 millioner liter vin pr. år, og fra februar 
til april forarbejdes omkring 40 millioner kilo druer.

Los Haroldos Chacabuco Malbec er en storslået 
vin med en funklende rød farve. Aromaen er blød, 

elegant og vedvarende, med strejf af frugt og kryd-
derier. Smagen er rund og vedvarende. 
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Land: Australien 

Område: South Australia

årgang: 2015

Type: Rødvin 

FLaskesTørreLse: 75 cl 

Lukning: Skruelåg 

druesammensæTning:  
100 % Shiraz

aLkOhOL: 14 %

anbeFaLeT serveringsTemp: 
18-19°C

varenr.: 28800

blush hill
shiraz

south australia, australien

Syrah eller Shiraz er en blå drue, der ofte bruges til at 
skabe fyldige vine med god syre og masser af mørk 
frugt i smagen. Navnet Syrah bruges i det sydlige 
Frankrig (hvor druen stammer fra), mens Shiraz er 
navnet der benyttes i Australien.

Shiraz druen er temmelig følsom overfor klimaet. Så 
hvor man i Frankrig higer efter mere sol og varme, 
gælder lige det modsatte i Australien. Her er der 
sol og varme nok. Udfordringen er derfor at undgå 
overmodning, hvilket giver søde kvabsede vine uden 
syre og karakter.

Blush Hill, Shiraz er medium fyldig, rig på aroma af 
solbær, ribs og blåbær, med et strejf af krydderier. 
En kraftfuld krydret vin, med tanniner til at give den 
karakter og bid.

Vinen er særligt velegnet til gryderetter, BBQ, mørke 
kødretter, samt ost.
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LAND: Italien

OMRÅDE: Veneto

ÅRGANG: 2013

TYPE: Rødvin

FLASKESTØRRELSE: 75 cl

LUKNING: Korkprop

DRUESAMMENSÆTNING:  
Corvina, Rondinella og Molinara

HØST: Druerne håndplukkes i slutnin-
gen af september.

GÆRING: Fermentering ved 22-28ºC 
og maceration i ca. 10 dage.  
Andengæring ”ripasso” med amaro-
neresterne, hvilket giver mere fylde 
og karakter til Valpolicellavinen.

LAGRING: Lagres i fade af slovakisk eg

ALKOHOL: 13,5 %

VARENR.: 25795

Cà del Toma
Valpolicella Ripasso

Italien

Vinen kommer fra Veneto regionen i det nordlige 
Italien, hvor grænsen mod nord er Dolomitterne mod 
Østrig og sydgrænsen den flade dal ved floden Po. 
Alpernes beskyttelse og Gardasøens varme ildhed, 
slettelandets kontinentale klima og andre meteoro-
logisk forhold, skaber yderst gunstige betingelser for 
vinproduktion i Veneto. På stedet har der været pro-
duceret vin i umindelige tider, og navnet Valpolicella 
kan henføres til noget i retning af - dalene med de 
mange kældre - dannet af det græske poli (mange) 
og det latinske cellae (kældre).

Vinmarkerne ligger fortrinsvis på skråninger og dru-
erne er af meget høj kvalitet, og Cà del Tomas tørre, 
mineralske stil er umiskendelig.

Druesammensætningen består af Corvina, Rondi-
nella og Molinara druer. Cà del Toma fremtræder med 
en flot, dyb, rubinrød farve og en markant delikat 
bouquet, med flot præg af modne frugter og kryd-
derier. Smagen er vedvarende med en fløjlsblød 
struktur og god balance mellem frugt og tannin.

Velegnet til rødt kød, gode stege og osteborde.



www.excellentwine.dk

Land: USA 

Område: Californien

ejer: Whinfield Estate

årgang: 2013

Type: Rødvin

FLaskesTørreLse: 75 cl

Lukning: Skruelåg

druesammensæTning:  
100% Zinfandel

aLkOhOL: 14 %

anbeFaLeT serveringsTemp.: 
18-19°C

varenr.: 29360

Whinfield estate
Zinfandel

Californien, usa

Hvis USA har en nationaldrue, er det Zinfandel. 
Lighedstrækkene til den Italienske Primitivo drue fra 
Apuglien er dog så store, at der i mange år har kørt 
en diskussion om hvorvidt de to er ens. Nylige DNA-
undersøgelser har nu endelig klargjort, at Zinfandel 
og Primitivo er en og samme druesort.

Vine på Zinfandel er altid mørke og kraftige. Smagen 
kan variere fra det søde af chokolade, nødder og 
svesker, til det krydrede af peber, kanel og allehånde. 
Generelt er de amerikanske Zinfandel vine mere 
søde og krydrede, mens de syditalienske har mere 
bærduft.

Zinfandel kræver varme og en lang sæson, så dru-
erne får tid til at modne fuldt ud. Den færdige vin 
skal gerne nå mindst 14 % alkohol, for at frugten 
kommer frem. At nå dertil kræver masser af sol, som 
der er meget af i Californien. Jo senere Zinfandel 
høstes, jo mørkere bær findes i vinen, hvor de mest 
ekstreme bevæger sig over mod rosiner og svesker.

Dry Creek Valley anses for at være Zinfandels 
højborg i Amerika. Her er varmt om dagen og 
køligt om natten. Det giver saftige vine med 
god syre, som har toner af peber og brombær. 

Whinfield Estate Zinfandel er medium fyldig, 
rig på aroma af brombær og ribs, med et 
strejf af krydderier. Den frugtfyldte bærsmag 
og sorte peber trænger igennem i den lange 
eftersmag.

Vinen er særligt velegnet til BBQ, kraftige 
kødretter, vildt, samt ost.
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Land: Argentina

Område: Mendoza

ejer: The Familia Falasco Group

årgang: 2015

Type: Rødvin

FLaskesTørreLse: 75 cl

Lukning: Korkprop

jOrdbund: Mørk, sandet jord

VinsTOkke: Vinstokkene er i gennem-
snit ca. 28 år

druesammensæTning:  
100 % Malbec

Lagring: Lagret 4-5 måneder i ege-
træsfade

aLkOhOL: 13,5 %

anbeFaLeT serVeringsTemp.: 
16-18°C

Varenr.: 27970

guLdmedaLje
V/ MUNDUSVINI  

I TySKLAND

Los haroldos
malbec - fadlagret

argentina

Anvendelsen af druer fra forskellige jorde, klimaer og 
regioner i Mendoza området giver sammen med de 
strenge vintre, varme og tørre somre, kølige nætter, 
frugtbare jorde og overrisling med smeltevandet 
fra Andesbjergene tilsammen mulighed for at opnå 
en fantastisk kvalitet i vinen, både i unge vine og 
lagrede vine.

Vinfarmen, som er den 4. største i landet, har en 
kapacitet på 35 millioner liter vin pr. år, og fra februar 
til april forarbejdes omkring 40 millioner kilo druer.

Mendoza er udnævnt af eksperter til verdens bedste 
område til netop Malbec.

Denne Malbec udstråler dybe rubinrøde nuancer, 
brilliante og fejlfri. Aromaen er kompleks med 
røde frugter: kirsebær, blomme og hindbær 
og kombineret med et strejf af træ fremhæves 
tilstedeværelsen af vanille og chokolade.

Smagen er kraftig med god tannin. Velafbalan-
ceret og lang eftersmag.

Vinen er velegnet til rødt kød, vildtretter og faste 
oste.
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Land: Portugal

Område: Cima Corgo, Douro

ejer: Niepoort (Vinhos), S.A.

Winemaker:  
Dirk van der Niepoort & Luis Seabra

masterbLender: José Nogueira

type: Portvin

FLaskestørreLse: 75 cl

Lukning: Korkprop

jOrdbund: Skifer

VinstOkke:  
Mere end 30 år gamle. 
4.000-6.000 stokke pr. ha.

druesammensætning:  
Touriga Nacional, Touriga Franca,  
Tinto Cão, Tinta Francisca,  
Tinta Amarela, Sousão,  
Tina Roriz m. fl.

Høst: Druerne håndplukkes i  
september/oktober

gæring: Lagares - stentrug hvor  
druerne presses med fødderne

Lagring: 3-4 år i portvinstanke

aLkOHOL: 19,5 %

restsukker: 102 g/ltr.

tOtaL syreindHOLd: 3,73 g/ltr.

baumé: 3,4

Varenr.: 53300

morgadio da Calcada
ruby reserve port

portugal

Morgadio da Calçada er resultatet af et partnerskab 
mellem de to kendte Douro-familier Villas Boas og 
Niepoort. For Dirk van der Niepoort, er dette en 
chance for at udforske det fantastiske vinområde 
Provezende i Dourodalen m.h.t. både vin og portvin.

Denne Ruby Reserve Port er produceret på udvalgte 
druer og lagret 3-4 år. Druerne til denne portvin 
kommer fra forskellige vinmarker i hjertet af Douro-
dalens demarkerede vinområde ved Cima Corgo. 

Druerne presses til vin traditionelt - med fødderne 
i ”Lagares”. Lagares er et stentrug på typisk 4 x 4 
meter, hvor de håndplukkede druer hældes i efter 
høsten, for herefter at trædes med fødderne af bøn-
derne om aftenen. Normalt trædes 2 + 2 timer, hvor 
de første 2 timer er koncentreret trædning under 

trædemesterens anvisninger. De sidste 2 timer er 
fri trædning ofte til harmonikamusik, hvor man 
kan suse lidt rundt på må og få i karret.  Efter de 
4 timer stiger stilke og skaller til tops og mosten 
begynder at gære. 

Det hører i dag til sjældenhederne at man pres-
ser druerne med fødderne, og det sker kun for 
de allerbedste portvine – som denne. Gæringen 
fortsætter til mosten er tør, før der tilsættes ren 
brandy. 

Lagringen foregår i små gamle egetræsfade i 
Niepoorts kældre i Vila Nova de Gaia i mindst 
3-4 år før aftapning.

Ruby port er karakteriseret ved flaskelagring 
frem for fadlagring. Derfor er farven klar og 
purpur rød, og duften af modne røde frugter 
(blomme og kirsebær) med et strejf af mørk 
chokolade og kakao. Smagen er blød, rund og 
sødmefyldt, med lidt tanniner i baggrunden.

Serveres bedst til ost, chokolade, desserter og 
(tro det eller lad være) kraftig peber bøf.
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Land: Italien

Område: Piemonte

ejer: Minini

Type: Mousserende

FLaskesTørreLse: 75 cl

Lukning: Korkprop

VinsTOkke: ca. 20 år

druesammensæTning:  
100 % Moscato

aLkOhOL: 4,5 %

anbeFaLeT serVeringsTemp.: 
8°C

Varenr.: 51150

moscato
uvello dolce

italien

Denne let perlende vin er lavet på Moscato-druen.

Druerne kommer fra over 20 år gamle vinstokke i 
dalen mellem floderne Tanaro og Bormida i Piemonte. 

Farven er strågul, smagen elegant, med sødme og 
aroma af muscat.


