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E-mail: salg-soro@hoka.dk
Tlf.: +45 57 87 04 00

Hørkram Foodservice har i dette katalog samlet et bredt udvalg af forskellige

Fax.: +45 57 87 04 44

vine specielt udvalgt til det danske Foodservice marked.

Torshøjvej 59, Kolt

Vi har opdelt kataloget i de forskellige lande, som vinene kommer fra, med

8362 Hørning

suppelerende tekster omkring de enkelte vine. Dette skulle gerne gøre det

E-mail: salg-kolt@hoka.dk

mere overskueligt at finde lige netop de vine, der passer til den enkelte kunde.

Tlf.: +45 86 92 72 00
Fax.: +45 86 92 73 82

Hørkram Foodservice har indledt et tæt samarbejde med vinfirmaet H.J. Hansen
A/S i Odense. Dette samarbejde medfører, at Hørkram Foodservice nu også kan

Telefonens åbningstid:

tilbyde vine til hele HOREKA markedet, hvilket bevirker, at kunden kan købe det

Mandag : 7.00 – 16.00

hele hos Hørkram Foodservice med én levering og én faktura.

Tirsdag : 7.00 – 16.00
Onsdag : 7.00 – 16.00

Som noget nyt har Hørkram Foodservice fået to vinspecialister, der står til

Torsdag : 7.00 – 16.00

rådighed for vores kunder med hjælp og vejledning omkring udvalg og tilret-

Fredag : 7.00 – 15.00

telæggelse af vinindkøb.

Telefonsvarer:

Hørkram Foodservice kan også tilbyde sine HOREKA kunder at udarbejde

Man. – tors. 16.00 – 23.00

vinkort til brug i restauranten.

Fre. – søn. 15.00 – 23.00

Hørkram Foodservice er en af de førende cateringgrossister i Danmark og

Besøg os på www.hoka.dk

har stor fokus på markedsføring, logistik, distribution, bestillingssystemer og
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Der tages forbehold for trykfejl

kundeservice. Vi sætter os hver dag nye og højere mål for at sikre kvalitet i
vores arbejde, i vores varer og i den servicepakke, vi tilbyder kunden.
Hos Hørkram Foodservice er “kunden i centrum”.
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Tyskland

Tyskland
Der findes nok ikke noget andet vinproducerende land, hvor der er så stor en forskel imellem det, man drikker i landet og det, man drikker i udlandet. Tyskerne drikker hovedsagligt de tørre vine fra deres hjemegn, hvor man i udlandet foretrækker de sødlige vine. Hvem
kender ikke til de store vindyrkningsområder og producenter i Tyskland, såsom Oppenheimer Krötenbrunnen, Bechtheimer Pilgerpfad
eller Piesporter Michelsberg, som fra tidernes morgen har været et synonym for en simpel, men ærlig vinnydelse.
Let drikkelig og saftig i smagen med den vante restsødme er vinene altid gode ved hyggelige aftener og rare timer. Disse ”klassikere”
kommer mest fra Mosel-området og Rheinhessen, som i hele verden er kendt for den sødlige tyske vin.

Mittelrhein

Ahr

Sachsen

Mosel-Saar-Ruwer

Saale-Unstrut

Franken
Nahe
Rheinhessen
Rheingau

Pfalz
Hessische Bergstraße
Baden
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Württemberg

Mosel
Traditioner, følelser og udvikling er lige så tæt forbundet med Johannes Selbach som Riesling med Mosel. Siden 1661 har familien
Selbach dyrket vin i Zeltingen. De laver elegante vine med lavt
alkoholindhold og fuld smag.

10194300

Piesporter Michelsberg,
Paul Mertes
En frisk og frugtig hvidvin med en
mild karakter. Saftige aromaer med
en delikat druesødme - simpel,
men rigtig lækker.
0,75 l. pr. fl.
6 fl. pr. krt.

Grundstenen er den mineralske undergrund med skifer og de
håndsorterede, modne Riesling-frugter. I den forbindelse lægger
de den største vægt på at understøtte det elegante og let fordøjelige, som ikke mætter, men giver lyst til mere. Deres vine dyrkes
på bjergsiderne i de bedste vinområder ved den midterste del af
Mosel.
De moderne vine laves i dag på den traditionelle måde i de typiske “fodertrug”, køligt og langsomt, og vinene får de højeste
udmærkelser rundt i verden. Vin skal opleves og fremelskes for
at opnå den perfekte symbiose mellem det moderne og det traditionelle. Det er hårdt arbejde - fra første snit i vinstokken til proppen sættes i flasken. For at opnå de allerbedste resultater må man
satse på kvalitet og ikke kvantitet.

!1019-edaa!
Tørhedsgrad: tør
Druesort: Riesling
Drikketemperatur: 10-12 o C
Område: Mosel

10733585

10191583

Bernkastler Badstube
Riesling

Zeltinger Himmelreich
Riesling

Aromatisk elegance fra de
bedste områder. Fine, spinkle
frugtnoter fra æbler og abrikoser
præger denne typiske Riesling.
En Moselvin for alle sanser.

Fra himmerriget – en herlig
friskhed og de tørre aromaer
fra æbler og citrusfrugter giver
denne kraftige og solide Riesling
sin elegance.

0,75 l. pr. fl.
6 fl. pr. krt.

0,75 l. pr. fl.
6 fl. pr. krt.

!1073-dfif!

!1019-bfid!

Tørhedsgrad: tør

Tørhedsgrad: halvtør

Druesort: Riesling

Druesort: Riesling

Drikketemperatur: 10-12 o C

Drikketemperatur: 10-12 o C

Område: Mosel

Område: Mosel

Særpræg: Skruelåg

Særpræg: Skruelåg
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Tyskland
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13569662

Wind Cuvee
Som en storm – klar, kraftfuld, let
og saftig med alsidige aromaer
fra gule frugter i den fyldige
smag. Elegant og inspirerende
med en international stil
– i Neptuns tegn.
0,75 l. pr. fl.
6 fl. pr. krt.

!1356-jggc!
Tørhedsgrad: tør
Druesort: Weissburgunder,
Chardonnay, Riesling
Drikketemperatur: 9-10 o C
Område: Pfalz
Særpræg: Skruelåg
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13569648

Earth Cuvee
Elementernes forening – let og
klar med en saftig bæraroma i
den silkbløde, friske smag. Krydret og inspirerende på tungen
– alsidigheden i Jordens tegn.
0,75 l. pr. fl.
6 fl. pr. krt.

!1356-jgei!
Tørhedsgrad: tør
Druesort: Spätburgunder,
Portugieser
Drikketemperatur: 9-10 o C
Område: Pfalz
Særpræg: Skruelåg

13569655

Fire Cuvee
Flammende som ild – fløjlsagtig
og fyldig med de yppige aromaer
fra modne bær og kirsebær i
en silkeagtig struktur. Let pikant
for ganen med en kraftig krop –
nydelse i Uranus‘ tegn.
0,75 l. pr. fl.
6 fl. pr. krt.

!1356-jgff!
Tørhedsgrad: tør
Druesort: Acolon, Regent,
Spätburgunder
Drikketemperatur: 16-18 o C
Område: Pfalz
Særpræg: Skruelåg
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Frankrig

Frankrig
For mange er Frankrig næsten synonym med vin, – det er vinLANDET, fødestedet for den vin, vi kender i dag, og forbilledet for et utal af
vinproducenter rundt omkring i verden. Det var i Frankrig, at Dom Perignon – eller måske snarere en ukendt Limoux-munk – eksperimenterede med mousserende vin, så de ædle dråber herved kom så meget under kontrol, at det første ”rigtige” glas mousserende vin
kunne skænkes. Det var også i Frankrig, at korsfareren kom så sent hjem til høsten, at der var gået råd i druerne, og at han derfor – held
i uheld – mere eller mindre ”opfandt” den første ædelsøde vin. Sådan kunne man fortsætte med vinhistoriens små anekdoter gennem
tiderne, men en kendsgerning fra nyere tid er, at en stor del af den revolution, der er sket i vinkældrene de sidste 60 år, skyldes de
franske vinbønders stræben efter det perfekte produkt.
Landet spænder over en helt enestående bred palet af vine, rækkende fra søde Muscat – over tørre, sprøde Sancerre-vine til de kompakte og alligevel utroligt elegante hvide og røde Bourgogne-vine – og igen fra de lette, frugtrige Beaujolais-vine til de kraftige, intense
og nærmest storslåede Châteauneuf-du-Pape-vine. Frankrig har en lang vintradition, og vil altid være det land forbrugerne, leverandørerne og ikke mindst vinbønderne verden over direkte eller indirekte vil bruge som udgangspunkt, når der skal produceres og handles
vin.
Vin er en kultur, og franskmændenes lidenskab for vindyrkning og vinnydelse er udslagsgivende for den dominerende position, Frankrig
trods alt stadig har som vinnation. Stoltheden over landets vinkultur findes kort og godt ikke stærkere andre steder i verden. Selvom
Frankrig de seneste år har tabt store markedsandele til de nye vinlande, vil landet altid være i toppen af vinhandelen på verdensplan.
Champagne

Alsace

Loire

Jura

Bourgogne

Cognac

Savoie
Bordeaux
Rhône

Armagnac

Provence
Languedoc - Roussillon
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Alsace
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34870648

34870518

Sylvaner

Riesling

En fyldig Sylvaner. Livlig og
frugtig med smagen af ananas
og mirabel. Forenet med citrusaromaer bliver det til en fyldig
frugtig vinoplevelse. En stimulerende friskhed med fransk
charme.

Frisk og livlig med den typiske
blomsteragtige Bouquet, som kendetegner en kraftig Riesling. Kraftige
aromaer af æbler og abrikoser med
stimulerende citrusnoter giver vinen
en fyldig karakter. Den franske livsstil
fanget i bouqueten.

0,75 l. pr. fl.
6 fl. pr. krt.

0,75 l. pr. fl.
6 fl. pr. krt.

!3487-agei!

!3487-afbi!

Tørhedsgrad: tør

Tørhedsgrad: tør

Druesort: Sylvaner

Druesort: Riesling

Drikketemperatur: 9-10 o C

Drikketemperatur: 9-10 o C

Område: Alsace

Område: Alsace
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Frankrig

Bourgogne & Beaujolais
Beaujolais området gælder officielt som delområde af Bourgogne, men er blandt vinkendere godkendt som selvstændig
region på grund af vinenes usædvanlige og karakteristiske egenskaber. Det kun 50 km lange og 50 km brede Beaujolaisområde er et klart udtryk for den mageløse franske livsstil. Kun 39 lokale samfund har siden 1950 fået tilladelse til at
dyrke og bearbejde den friske og fyldige Beaujolais Villages på det 6000 ha lille område.
I dag er vinene fra huset Duboeuf med deres udprægede individuelle karakter repræsentant for denne region. På de 38 ha
på Chateau de Varennes gror den traditionelle Gamay Noir, som bliver omdannet til den velsmagende rødvin i kældrene af
Guillaume Charveriat og Georges Duboeuf. Frankrigs Beaujolais – en let nydelse med charme, karakter og megen smag.

10990148

Moreau Chablis
Mere end bare en Chardonnay
– en ægte Chablis. Harmonisk
og kraftig med frugtagtige
aromaer fra abrikoser, æbler og
citrusfrugter i en elegant og blød
hvidvinsoplevelse. Med en let
nøddeagtig smag af mineraler –
en gennemført nydelse.
0,75 l. pr. fl.
6 fl. pr. krt.

!1099-abei!
Tørhedsgrad: tør
Druesort: Chardonnay
Drikketemperatur: 10-12 o C
Område: Bourgogne
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Burgunds gyldne port – sådan betegnes den vingård, som
i 1814 blev grundlagt i centrum af Chablisområdet, som
hedder J. Moreau & Fils. De klassiske druesorter Chardonnay og Pinot Noir dyrkes her overvejende i den ler- og
kalkholdige jord.
Også arbejdet i vinmarkerne udmærker Moreau. Her
tages hensyn til naturlig pleje og moderne ønologi, såvel
som den lange vindyrkningstradition i denne verdenskendte region.
Med dybe rødder i den værdifulde jord forfølger man en
betingelsesløs kvalitetsfilosofi. Sådan fremkommer de
særlige og typiske vine, der udmærker sig ved at være
friske, frugtagtige, mineralske og med aromatisk fylde.
En uundgåelig følge af dette arbejde er, at Chablis, Chablis Premier Cru, Bourgogne Chardonnay og den runde
Pinot Noir står for J. Moreau & Fils‘ succes - og i mellemtiden har opnået verdensry.

12072347

Laforet Blanc
Denne vin er med sin rene frugtagtige stil og fyldige,
altid balancerede smag et perfekt eksempel på den
stil, der kendetegner god hvid Bourgogne.
0,75 l. pr. fl.
12 fl. pr. krt.

Tørhedsgrad: tør
Druesort: Chardonnay
Drikketemperatur: 10-12 o C

!1207-cdeh!

11895589

Laforet Rouge
Meget smuk og meget typisk,
glansfuld fløjlsrød farve. Duften
er imødekommende, intens og
giver mindelser om skovens
bær. Smagen er fyldig og blød,
uden på nogen måde at være
tung.
0,75 l. pr. fl.
12 fl. pr. krt.

!1189-ffij!

Område: Bourgogne

Maison Joseph Drouhin har, siden huset blev grundlagt i 1880, været en af forkæmperne for de autentiske Bourgogne-vine. Som Robert Drouhin selv
siger: “Der skal være en naturlig sammenhæng mellem jordens terroir og det, som vinen udtrykker”.
Hos Maison Joseph Drouhin bliver der tænkt på fremtiden, for - som familiens overhoved siger - “der skal
jo også være noget til næste generation”. Faktisk er
man allerede på nuværende tidspunkt så langt i processen, at husets Chablis-vine udelukkende dyrkes
på økologisk vis, så det nu kun er i Bourgogne, man
stadig må hjælpes lidt på vej af nutidens hjælpemidler.
Denne filosofi kommer meget flot til udtryk i Joseph
Drouhins hvide og røde Appellation Bourgogne Contrôlée
vine, der tilbydes som “Bourgogne Laforet”.

Tørhedsgrad: tør
Druesort: Pinot Noir
Drikketemperatur: 14 o C
Område: Bourgogne
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Frankrig

10197554

Réserve Chateaubriand
Fransk lethed med megen sjæl – frugtbetonet
og let med de kraftige aromaer fra ribs, brombær og cassis i en diskret krydret struktur.
Rund og inspirerende på tungen – en klassisk
vinnydelse.
0,75 l. pr. fl.
6 fl. pr. krt.

Tørhedsgrad: tør
Druesort: Gamay

Med sin ekstraordinære frugtige og forfriskende stil hører
Beaujolais utvivlsomt til et af de mest elskede vinområder i Frankrig. I mere end 60 år har Beaujolais Reserve
Chateaubriand, opkaldt efter den berømte statsmand og
forfatter Francois-Rene de Chateaubriand, været et begreb for den pålidelige, gode kvalitet.
Vinen hører i dag til blandt de førende Beaujolais-vine og
har i sin lange historie været med til at sætte målestokken for kvalitet og smag og bidraget til forkærligheden for
Beaujolais i hele verden.

Drikketemperatur: 14-16 o C

!1019-hffe!

Område: Beaujolais

10732205

13856984

Beaujolais Pasquier
Desvignes

Beaujolais Villages

Let og behagelig med en krydret
bouquet. En frisk og fløjlsblød
smagsoplevelse med en undertone
af røde bær og lette blomsteragtige
nuancer. En klassisk Beaujolais rund og harmonisk med en dejlig
smag.
0,75 l. pr. fl.
6 fl. pr. krt.

!1073-ccaf!
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For kvaliteten står ingen ringere end Georges Duboeuf –
kongen af Beaujolais, ifølge Robert Parker.

Fristende, rubinrød farve
og en charmerende solmoden, blomstrende duft,
der harmonerer fint med den
runde og imødekommende
smag.
0,75 l. pr. fl.
12 fl. pr. krt.

!1385-gjie!

Tørhedsgrad: tør

Tørhedsgrad: halvtør

Druesort: Garmay Noir

Druesort: Gamay

Drikketemperatur: 16 o C

Drikketemperatur: 13-14 o C

Område: Beaujolais

Område: Beaujolais

Rhône
Rhône viser med sine vine hele alsidigheden i den franske vinkultur. Lige som naturen ændrer sig med flodens løb, så har
Rhône-vinene mange ansigter. I dag inddeles Rhône-området stort set i to regioner. Den nordlige region, hvor ca. 5% af vinen
dyrkes, og hvor man finder mange små huse som Cote de Rotie eller Hemitage, og den sydlige del hvor man bl.a. finder
Châteauneuf du Pape.
Mangfoldigheden i druesorter er lige så stor som forskelligheden i den natur og de betingelser, der er for vindyrkning i Rhônedalen. Det er derfor ikke mærkeligt, at vine fra Rhône-distriktet ofte består af op til 13 druesorter, og at hvidvine bliver sat
sammen med de røde for at få nogle særdeles spændstige dråber. Rhône byder i dag på alt, hvad hjertet hos en vinkender
begærer. Kraftige, intensive vine, som ikke står tilbage for vine fra Bordeaux.

34870341

Côtes du Rhône Village
Kraftfulde aromaer af brombær, solbær
og blåbær med en let krydret tone af
rosmarin og kaffe i en finkornet tanninstruktur. Kraftig og fyldig - en harmonisk
og elegant Rhônevin.
0,75 l. pr. fl.
6 fl. pr. krt.

!3487-adeb!
Tørhedsgrad: tør
Druesort: Grenache, Syrah
Drikketemperatur: 14-16 o C
Område: Rhône
Særpræg: Skruelåg
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Frankrig
10732168

Pasquier De Vignes
En spændstig og retlinet Côtes du Rhône
Villages – langvarige krydderiaromaer blander
sig med noter af henkogte frugter og et strejf
af peber til en harmonisk nydelse. En franskmand med sjæl og middelhavsflair.
0,75 l. pr. fl.
6 fl. pr. krt.

!1073-cbgi!

Tørhedsgrad: tør
Druesort: Grenache, Cinsault,
Syrah
Drikketemperatur: 16-18 o C
Område: Rhône

34870860

Châteauneuf du Pape
Elegant og kompleks - Pavernes vin. En rund
og aromatisk vin med smagen af syltede
frugter og et strejf af sort peber, krydderier og
mørk chokolade. En overraskende anelse af
eukalyptus i finalen.
0,75 l. pr. fl.
6 fl. pr. krt.

!3487-aiga!
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Tørhedsgrad: tør
Druesort: Grenache, Syrah,
Cinsault, Mourvédre
Drikketemperatur: 16-18 o C
Område: Rhône

Bordeaux
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34871928
34870204

Château de La
Barrière

L'enclos de Saint
Jacques

En Bordeaux med megen
nuance og frugtig duft.
Aromaer af modne bær i en
harmonisk kombination med
strejf af fine krydderier. Blød
og rund i eftersmagen - en
rødvinsnydelse.

En Superiore fra topønologen
Michel Rolland. Kraftfuld og
intensiv med stimulerende
aromer af røde bær. Fint
krydret i smagen lover den en
røget og sød smagsoplevelse.
En Bordeaux med klasse og
elegance fra Margaux-området.

0,75 l. pr. fl.
6 fl. pr. krt.

0,75 l. pr. fl.
6 fl. pr. krt.

!3487-acae!

!3487-bjci!

Tørhedsgrad: tør

Tørhedsgrad: tør

Druesort: Cabernet, Sauvignon,
Merlot

Druesort: Cabernet Sauvignon,
Merlot, Cabernet Franc

Drikketemperatur: 16 o C

Drikketemperatur: 16 o C

Område: Bordeaux

Område: Bordeaux
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Chateau Saint Genes
AOC, Côtes de Blaye
Duften har toner af mørke kirsebær, blommer samt røg. Smagen har gode modne tanniner
og en fin syre, som afbalancerer
og giver en god ren friskhed.
0,75 l. pr. fl.
6 fl. pr. krt.

!1397-jcih!
Tørhedsgrad: tør
Druesort: Merlot, Carbernet
Sauvignon, Malbec
Drikketemperatur: 16-17 o C
Område: Bordeaux

34872680

Château Bellegrave
Medoc Cru Bourgeois
34870440

Château Lalande de
Pomerol
En Bordeaux fra Pomerol - en intensiv smagsoplevelse for ganen. Godt
struktureret med den friske aroma
af røde bær, som holder smagen
længe i munden. Fint krydret - en
nydelse med potentiale.
0,75 l. pr. fl.
12 fl. pr. krt.

!3487-aeea!
Tørhedsgrad: tør
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En fremragende Cru Bourgeois blød og cremet med en kraftfuld
god dybde i munden. Dejlige,
modne frugtaromaer af kirsebær
og blommer. En fin, krydret stil af
forskellige krydderurter, kaffe og
mørk chokolade. Sødlig smag
af vanilje med en behagelig ristet
aroma - en Médoc fra sin bedste
side.
0,75 l. pr. fl.
6 fl. pr. krt.

!3487-cgia!
Tørhedsgrad: tør

Druesort: Merlot, Cabernet Franc

Druesort: Cabernet, Sauvignon,
Merlot

Drikketemperatur: 16 o C

Drikketemperatur: 16 o C

Område: Bordeaux

Område: Bordeaux

13632946
13757977

Grand Bateau Blanc

Grand Bateau Rouge

En ganske særlig hvid bordeaux –
rig på krop med de alsidige aromaer
fra tropiske frugter og en snert af
citrus i den behagelige smøragtige
glasur. Vanilje og karamel i en let
syrestruktur – en harmonisk nydelse
fra en fin vingård.

„Lillebror“ fra Beychevelle – kraftfuld, med de modne og intensive aromaer fra røde frugter i fin
samklang med herlige kryddernoter
lokker den sanserne. Dejlig, silkeagtig på tungen med den sødlige
antydning af vanilje i ganen – den
store Grand Bateau.

0,75 l. pr. fl.
12 fl. pr. krt.

0,75 l. pr. fl.
12 fl. pr. krt.

!1375-hjhh!

!1363-cjeg!

Tørhedsgrad: tør

Tørhedsgrad: tør

Druesort: Sauvignon Blanc,
Semillon

Druesort: Merlot, Cabernet
Sauvignon

Drikketemperatur: 10-12 o C

Drikketemperatur: 16-18 o C

Område: Bordeaux

Område: Bordeaux

Grand Bateau - hvem kender ikke den berømte etiket med dragebåden fra det berømte Chateau Beychevelle? Legenden fortæller,
at i tiden, da slottet var i hertug Jean-Louis Nogaret de la Valette’s besiddelse, strøg alle skibe, som sejlede forbi slottet på Garonne
floden, sejlene som tegn på deres respekt.
Herfra stammer også navnet Baisse-Voile, som senere blev til Beychevelle og etiketten med skibet, der symboliserer vinens gud
Dionysos, der vogter over bjerget. Med alle disse traditioner, viden om vin og den kunst at dyrke én af de bedste bordeauxer Cru
Classés i generationer var det næsten logisk at kreere en hverdagsvin, der forener det hele. Dele af området blev udvalgt af kældermestrene til at være der, hvor der skulle dyrkes druer til lillebroren.
Med de afprøvede metoder fra et stort slot viser vinene fra Grand Bateau, hvad erfaring og kunnen kan bevirke på tungen – for man
finder ikke det mytiske vikingeskib på etiketten uden grund.

:: 17

Frankrig
Frankrig, Bordeaux, Rothschild – der findes nok ikke andre navne i verden, som forbindes
tættere med vindyrkning. I 1835 køber baron Nathaniel slottet Brane-Mouton, som han omdøber til Mouton Rothschild. I 1922 overtager den 20-årige baron Philppe de Rothschild
ledelsen af slottet og præger med sit arbejde og vinenes kvalitet husets ry i hele verden.
Selvom slottets vin af fagfolk bedømtes til at være en af de bedste fra Bordeaux, fik
slottet først i 1973 – ved den hidtil eneste revidering af klassificeringerne – den fortjente
anerkendelse. Med årgangen fra 1945 fik vinen en kunstneretiket og dermed sit eget ansigt,
som den dag i dag står for kvaliteten og vinkunsten i hele virksomheden.
I dag er det lykkedes for Madame Rothschild – med sin personlige indsats og med respekt
for forgængerens traditioner, anvendelse af moderne teknologi og ønologiske erkendelser fra
hele verden – at dyrke fremragende vine, der begejstrer med deres smag.

12102013

Bordeaux rouge baron
Philippe de Rothschild
En bordeaux fra et meget godt vinslot, der
gør sit navn ære. Fuldmodne kirsebær og
hindbær med sarte noter af krydderier og
bløde, sødlige tanniner, komponeret til en
harmonisk nydelse. En livlig Rothschild med
megen elegance.
0,75 l. pr. fl.
6 fl. pr. krt.

Tørhedsgrad: tør
Druesort: Cabernet Sauvignon,
Merlot, Cabernet Franc
Drikketemperatur: 16-18 o C

!1210-cabd!
:: 18

Område: Bordeaux

Den evige myte om Rothschild – historien om Rothschilderne begynder den 8. august 1868,
da baron James de Rothschild erhverver Chateau Lafite. I de følgende år og generationer
erhverves flere højt klassificerede slotte, som Duhart-Milon, Peyre-Lebarde og Rieussec, og
disse bliver formet i Rothschilds stil.
Flere vingårde i Frankrig og sågar i Chile erhverves og forenes under det berømte skjold Domaines Lafite Barons de Rothschild. For at kunne tilbyde verdens vindrikkere en hverdagsvin
i Rothschilds stil udvidede man for nogen år siden sortimentet med en let tilgængelig typisk
Bordeaux – Legende R.

13719494

Rothschild Legende R
Ikke kun navnet – nobel og virkningsfuld
med de elegante aromaer fra brombær
og solbær i en fløjlsagtig smagsoplevelse.
Fint krydret med en moden tanninstruktur
i den kraftfulde krop – en ægte Rothschild.
0,75 l. pr. fl.
6 fl. pr. krt.

!1371-jeje!

Tørhedsgrad: tør
Druesort: Cabernet Sauvignon,
Merlot
Drikketemperatur: 16-18 o C
Område: Bordeaux
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34866702

34870402

Baron Huet Cabernet
Sauvignon

Récital Merlot

En eksklusiv smagsoplevelse. Fyldig
og kraftig med en stærk brombær
og kirsebæraroma - en fløjlsblød
nydelse. Et fint strejf af krydderurter
og peber. Her får man virkelig smagen af Sydfrankrig.
0,75 l. pr. fl.
6 fl. pr. krt.

!3486-ghac!
Tørhedsgrad: tør
Druesort: Cabernet Sauvignon
Drikketemperatur: 15 o C
Område: Sydfrankrig
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En voluminøs Merlot. Velsmagende og silkeblød med aromaer af
modne frugter, der fremhæves i den
lange eftersmag. En let tilgægelig
fornøjelse med ungdommelig
friskhed.
0,75 l. pr. fl.
6 fl. pr. krt.

!3487-aeac!
Tørhedsgrad: tør
Druesort: Merlot
Drikketemperatur: 16 o C
Område: Sydfrankrig
Særpræg: skruelåg

13364205

Diane Fitou
Kraftfulde aromaer af brombær, solbær
og vilde kirsebær forenes med de fint krydrede aromaer af urter, ceder og kaffe. En
let sødme og den røgede aroma giver en
flot eftersmag - intensiv, frugtig og virkelig
elegant.
0,75 l. pr. fl.
6 fl. pr. krt.

Tørhedsgrad: tør
Druesort: Grenache, Carignan,
Syrah
Drikketemperatur: 16 o C

!1336-ecaf!

Område: Sydfrankrig
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Frankrig

Kongen af Bordeaux eller „Onkel Louis“ blev den venlige og godmodige Louis Eschenauer fra Strassbourg kaldt,
da han hurtigt fik handelshuset Eschenauer, Beneke et Cie, til at være et af de førende vinhandelshuse i Bordeaux. Med sin vejledende smag og hans talent for at vide, om alle nødvendige forudsætninger var til stede for
at lave en stor vin, var han foregangsmand for vinhandlere og vinavlere i Bordeaux.
Hans eget vinslot, men også udvidelsen af hans aktiviteter med hensyn til vin ud over grænserne af Bordeaux,
var årsagen til, at handelshuset Eschenauer blev trendsætter for vin. Enestående og kvalitetsrige vine til en fair
pris var mottoet, hvilket siden dengang er ensbetydende med navnet Eschenauer. Vinene er stadigt eksempelgivende, ligesom det efterfølgende sortiment fra det sydlige Frankrig.
Frisk og frugtig, moderne lavet og specielt afstemt efter gastronomiens behov. Vinene skal være smagfulde,
men må ikke dominere maden og skal samtidigt inspirere gæsterne til at drikke endnu et glas. Vine med profil
og fransk charme.

10024461

Eschenauer Merlot
En fransk, lettilgængelig vinnydelse. Modne
blommer, brombær og kirsebær med et
strejf af peber forbindes harmonisk til en
blød og varm smagsoplevelse.
0,75 l. pr. fl.
6 fl. pr. krt.

Tørhedsgrad: tør
Druesort: Merlot
Drikketemperatur: 16-18 o C

!1002-eegb!

10024478

Eschenauer Cabernet
Sauvignon
Kraftfulde frugtaromaer af kirsebær,
brombær og solbær karakteriserer denne
harmoniske Cabernet Sauvignon. Rund
og fyldig med elegance og finesse.
0,75 l. pr. fl.
6 fl. pr. krt.

Tørhedsgrad: tør
Druesort: Cabernet Sauvignon
Drikketemperatur: 16-18 o C

!1002-eehi!
:: 22

Område: Sydfrankrig

Område: Sydfrankrig

10024485

Eschenauer Cinsault Rosé
En meget aromatisk rosévin. Friske og
livlige frugtnuancer af modne skovbær
blandes med et strejf af krydderier til en
velduftende vin.
0,75 l. pr. fl.
6 fl. pr. krt.

!1002-eeif!

Tørhedsgrad: tør
Druesort: Cinsault
Drikketemperatur: 8-12 o C
Område: Sydfrankrig

10024447

Eschenauer Sauvignon
Blanc
En ungdommelig og frisk vin fra det sydlige Frankrig. Aroma af æbler, pærer og
eksotiske frugter forenes harmonisk til en
krydret og blomsterduftende, elegant og
behagelig Sauvignon Blanc.
0,75 l. pr. fl.
6 fl. pr. krt.

!1002-eeeh!

Tørhedsgrad: tør
Druesort: Sauvignon Blanc
Drikketemperatur: 8-12 o C
Område: Sydfrankrig

10024454

Eschenauer Chardonnay
Saftige aromaer af eksotiske frugter
og citrus blandet med en kraftig smag
af krydderier bliver til en udtryksfuld
Chardonnay - en elegant nydelse for
ganen.
0,75 l. pr. fl.
6 fl. pr. krt.

Tørhedsgrad: tør
Druesort: Chardonnay
Drikketemperatur: 8-12 o C

!1002-eefe!

Område: Sydfrankrig
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13856960

Chardonnay 1755
Lys, gylden farve. Duften rummer
elementer af pære, lime og lette
toner af æbler, mens smagen er
tør og frugtrig med et let strejf af
syre.
0,75 l. pr. fl.
6 fl. pr. krt.

Tørhedsgrad: halvtør
Druesort: Chardonnay

!1385-gjga!

Drikketemperatur: 13-14 o C
Område: Sydfrankrig

13857264

Merlot 1755
Rubinrød, klar farve. Duften er frugtrig og
imødekommende, og smagen er afrundet
og velafbalanceret.
0,75 l. pr. fl.
6 fl. pr. krt.

Tørhedsgrad: halvtør
Druesort: Merlot
Drikketemperatur: 16-17 o C

!1385-hcge!
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Område: Sydfrankrig

Merlot 1755 Estd, der kommer fra forskellige marker og
terroirs i Languedoc-Roussillon området, er et rigtigt godt
eksempel på den kvalitetsmæssige forbedring, der er sket
gennem en årrække.

14001727

Chardonnay
Herlig ukompliceret med tydelige
noter af ananas og eksotiske
frugter med et strejf af citrus i
den saftige smag. Friske urter og
krydderier i eftersmagen – ren
elegance.
0,75 l. pr. fl.
6 fl. pr. krt.

Tørhedsgrad: tør
Druesort: Chardonnay
Drikketemperatur: 8-10 o C

!1400-bhch!

Område: Sydfrankrig

Der har igennem en årrække været ønske om at få
fremstillet en hverdagsvin. Vinene skulle være typiske
for druerne, smage godt, være ukomplicerede og ikke
mindst universelle. Ønskerne blev diskuteret igen og
igen, da det var vigtigt, at der ikke måtte gåes på kompromis med kvalitetskravene.
Arbejdstitlen for denne serie „Belle Fleur“ var hurtigt
på plads, og netop sådan skulle vinen være – ren, uforfalsket og af god kvalitet. Meget er forsøgt og afvist
igen, indtil det med de nye europæiske vinregler endelig blev muligt at opfylde alle krav. Fordi det kunne
indskrænkes til det væsentlige, og vinene kun skulle
bedømme efter deres smag, åbnedes muligheden for
at udvælge de vigtigste vine og fylde dem på flaske.
Belle Fleur står for den typiske og uforfalskede nydelse
af vin til enhver lejlighed.

14001741

Cabernet Sauvignon
Det væsentlige - intensive aromaer fra
røde bær og cassis er forbundet med
fine noter af urter og krydderier i en
behagelig ristet aroma. Harmonisk og
fyldig – Cabernet par excellence.

0,75 l. pr. fl.
6 fl. pr. krt.

Tørhedsgrad: tør
Druesort: Cabernet Sauvignon
Drikketemperatur: 16-18 o C

!1400-bheb!

Område: Sydfrankrig
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Italien

Italien
Italien kendetegnes som et af de lande, der har flest regionale vinstile. Fra Sydtyrol i nord over Veneto med sine forskellige regioner,
såsom Friuli og Valpolicella, Piemonte regionen med Baroloen, den verdensberømte Toscana og til Sicilien bliver der produceret de
fineste og dog så forskellige vine.
Fra lette og elegante vine til kraftfulde og voluminøse vine kan enhver vinelsker finde sin egen helt specielle vin. Eksempelvis findes
der vinmarker fra den smukke, historiske by Verona til den østlige bred af Gardasøen, hvor de kendte klassikere, Soave, Bardolino og
Valpollicella har deres oprindelse. Det samme gælder ligeledes de to specialiteter Ripasso og Amarone, som bliver nævnt i samme
åndedrag som Chianti og Barolo.
I et område på knap 210 km2 vokser druesorterne Corvina, Rondinella og Molinaria, som bliver sammensat til de kendte vine af kældermestrenes erfarne hænder. Tidligere har disse vine haft ry for at være lidt gammeldags og umoderne – men i nyere tid oplever de
en utrolig renæssance og bliver mere anerkendte og agtede blandt vindrikkere. Bardolino, Valpolicella, Ripasso og Amarone er atter
opdaget og blevet en vinnydelse i allerhøjeste grad.

Trentino/Sydtyrol
Lombardiet

Friuli

Aosta

Veneto

Piemonte

Emilia Romagna
Liguria

Marche
Abruzzo

Toscana

Molise
Umbrien

Puglia
Lazio

Sardinien

Campanien

Basilicata

Calabria

Sicilien
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13857127

Barbaresco
Flot dybrød farve med toner af
roser og krydderier i både duft
og smag.
0,75 l. pr. fl.
6 fl. pr. krt.

!1385-hbch!
Tørhedsgrad: tør
Druesort: Nebbiolo
Drikketemperatur: 16-17 o C
Område: Piemonte

De sidste 30-40 år har Piemonte nok været det mest anerkendte vindistrikt i Italien. Fortjenesten for dette skyldes mere Barolovinen end dens lillebror Barbaresco. Dette er lidt synd, da
Barbaresco er en fremragende vin, som specielt, når Baroloen har et dårligt år, viser sin styrke.
Grunden til dette er, at Nebbioloen på højene omkring landsbyen Barbaresco modnes tidligere
end i Alba, og derfor har Barbaresco statistisk set flere store årgange end Barolo.
Endvidere skal Barbaresco ikke gemmes så længe som Barolo for at vise sin storhed, hvilket for
mange må betragtes som en fordel. Problemet er nok nærmere, at der ikke har været så mange
individuelle producenter til at markedsføre navnet, som der er i Barolo, da en stor del af vinen
bliver produceret af kooperativer.
En af de producenter er Marchesi di Barolo, der - som navnet antyder - blandt andet også
producerer en Barolo. Marchesi di Barolo har gennem generationer været anerkendt som en af
de bedste producenter i området, og troskaben mod traditionerne og terroieren i området har
været bemærkelsesværdig. Vinen herfra lagrer stadig hovedsageligt på slovenske egefade, men
de nye franske egefade er så småt også begyndt at gøre sit indtog i kældrene.
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12438730

Barbera Piemonte

Italien

En appetitvækkende og frisk
Barbera. En frugttone af modne
kirsebær forener sig med kraftige
nuancer af krydderier og nelliker.
Kraftfuld og alligevel mild.
0,75 l. pr. fl.
6 fl. pr. krt.

!1243-ihda!
Tørhedsgrad: tør

13213084

Barbero D’Alba
En klassisk Barbera med en
kraftig karakter. En kompleks
parfumeret vin med aromaer af
brombær, solbær og kirsebær
i en fin krydret og røget stil. Silkeblød og lidt sød i eftersmagen.

Druesort: Barbera
Drikketemperatur: 16-18 o C
Område: Piemonte

0,75 l. pr. fl.
6 fl. pr. krt.

!1321-daie!
Tørhedsgrad: tør
Druesort: Barbera
Drikketemperatur: 16-18 o C
Område: Piemonte

13740719

Barolo, Ordine de
San Grato
Den røde legende fra Piemonte.
Herlig alsidig med frugten fra
kirsebær og skovbær i krydret
kombination med noter af urter,
lakrids og chokolade. Silke- og
vaniljeagtig med en blød tannin –
fuldblods nydelse.
0,75 l. pr. fl.
6 fl. pr. krt.

!1374-ahbj!
Tørhedsgrad: tør
Druesort: Nebbiolo
Drikketemperatur: 16-18 o C
Område: Piemonte

:: 28

I det male
ri
siden 18 ske hjerte af Piem
71 har v
onte ligg
ære
er
delsen lo
d man de t ejet af familie vingården San S
n Sartira
ilvestro,
nye tekn
produkti
so
no
ik
onen ude
n at svig ker i dyrkning og . Allerede fra be m
te de gam
gynvinificeri
ng
le traditio
“Vores v
ner og de komme ind i
ines høje
n
kendte v
kvalitet s
og typisk
iden.
åve
ek
Sartirano arakter”, sådan l som deres aute
beskrive
n
ti
filosofien
tet, selv
r den nuv
vinkultur
ærende in stændighed
og vores bag familiefore
dehaver
tagendet.
personlig
udvælge
Paolo
lsen alle
e aftryk
“Vores
re
p
konsekv
de i vinm
ræger vo
fylder de
ente
arken, o
re
krav, vi
s
vine.
g vi vinifi
se
klima og
cerer ku Vi begynder
jordbund lv har stillet op,
n vine so
.H
og
på vores
m op
lidenska ver eneste flaske som forener all
b for vin.”
e fordele vin er en
fr
del af os
og et sym a
bol

13680749

Grundlaget for vingården Zeni opstod før 1870 med
grundlæggelsen af Cantina Fratelli Zeni. Da Bartolomeo Zeni – en lidenskabelig maler og uddannet
chauffør – transporterede landbrugsprodukter rundt
i regionen omkring år 1800, havde vinen hans særlige opmærksomhed.
Snart begyndte han at handle med vin og udbyggede
dermed sin viden om vin, dyrkning og de forskellige kvaliteter. To generationer senere dyrkede familien Zeni selv vin, og familien havde ry for at være
særdeles nytænkende, brilliante og talentfulde til at
dyrke vin af høj kvalitet.
I dag drives vingården af Elena og Federica Zeni.
Vingården er en af de mest anerkendte italienske
producenter i verden.

Costalago Rosso
Veronese
Fra Gardasøen – utrolig kraftfuld med de yppige aromaer af
modne bær og blommer i en
rund, let sødlig smag. Fløjsblød
med fin krydring og vanilje i den
finkornede tannin – langvarig
nydelse.
0,75 l. pr. fl.
6 fl. pr. krt.

!1368-ahej!
Tørhedsgrad: tør
Druesort: Corvina, Merlot,
Cabernet Sauvignon, Corvinone
Drikketemperatur: 16-18 o C
Område: Veneto

34873625

Amarone della
Valpolicella - Sartori
En Amarone fuld af elegance.
Kraftfulde aromaer, der minder
om en kurv fyldt med friske,
modne frugter - en silkeblød
smagsoplevelse. En fin kryddernote med et strejf af vanilje i eftersmagen - en vin med potentiale.
0,75 l. pr. fl.
6 fl. pr. krt.

Tørhedsgrad: tør
Druesort: Corvina, Rondinella,
Molonara
Drikketemperatur: 16 o C

!3487-dgcf!

Område: Veneto
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Italien

Santa Raffaella
Amarone
Amarone – kraftig, frugtbetonet,
elegant og aromatisk med noter
fra søde, modne kirsebær og
blommer i en overdådig smagsoplevelse. Nuancer fra urter og
vilde blomster i en silkeagtig
tannin – koncentreret nydelse.
0,75 l. pr. fl.
6 fl. pr. krt.

!1332-dhid!
Tørhedsgrad: tør
Druesort: Corvina, Rondinella,
Negrara, Molinara
Drikketemperatur: 16-18 o C
Område: Veneto

34866832

La Roselle Ripasso
delle Valpolicella
“Lillebror” til Amarone vinen - en frugtbetonet
vinoplevelse af kirsebær, brombær og blommer i en harmonisk komposition med et strejf
af krydderier, vanilje og kaffe. En typisk Ripasso
med rigtig meget smag.
0,75 l. pr. fl.
6 fl. pr. krt.

Tørhedsgrad: tør
Druesort: Corvina, Rondinella
Drikketemperatur: 16 o C
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!3486-gidc!

Område: Veneto

13857516
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Bardolino
Spændende, frisk og frugtsmagende vin, der i duft og
smag minder om vilde roser
og hindbær.
0,75 l. pr. fl.
6 fl. pr. krt.

!1385-hfbg!
Tørhedsgrad: halvtør
Druesort: Corvina, Rondinella,
Sangiovese
Drikketemperatur: 14-15 o C
Område: Veneto

13857622

Valpolicella Rizzadi
Frisk og charmerende rødvin
med en tør og harmonisk
smag.
0,75 l. pr. fl.
6 fl. pr. krt.

!1385-hgcc!
Tørhedsgrad: halvtør
Druesort: Corvina, Rondinella
Drikketemperatur: 16-17 o C
Område: Veneto

13212551

Cadis Valpolicella
Mild elegance - en typisk Valpolicella. Ungdommelig kraftfuld med tydelig frugtsmag af
brombær og hindbær. Fremstår
særdeles blød på tungen. Dejlig
frisk og delikat med en let krydret
eftersmag.
0,75 l. pr. fl.
6 fl. pr. krt.

!1321-cffb!

Tørhedsgrad: tør
Druesort: Corvina, Molinara,
Rondinella
Drikketemperatur: 14-16 o C
Område: Veneto
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13628932

Tommasi Arele
Appassimento
Dejlig frugtbetonet vin i stil med
en Amarone. Med intensive
frugtaromaer af modne kirsebær og skovbær, som giver en
sødlig blød smagskomposition.
Med et strejf af sort peber i den
vaniljeagtige afslutning.
0,75 l. pr. fl.
6 fl. pr. krt.

!1362-ijdc!
Tørhedsgrad: tør
Druesort: Corvina Veronese,
Oselata
Drikketemperatur: 16-18 o C
Område: Veneto
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12625178

Tommasi Amarone
Classico
Toppen af Tommasi – koncentreret og fyldig rødvin med de
overdådige aromaer fra modne
solbær. Noter af kaffe, tobak
og bitter chokolade i sødlig
vaniljeagtig tannin.
0,75 l. pr. fl.
6 fl. pr. krt.

!1262-fbhi!
Tørhedsgrad: tør
Druesort: Corvina Veronese,
Rondinella, Molinara
Drikketemperatur: 16-18 o C
Område: Veneto

12625161

Tommasi Ripasso
Superiore
En storslået Ripasso – rund og
fyldig med de sart-søde aromaer
fra modne Amarena kirsebær og
tørrede frugter i smidig textur.
Nuancer af chokolade og noter
af lakrids giver en diskret tannin.
0,75 l. pr. fl.
6 fl. pr. krt.

!1262-fbgb!
Tørhedsgrad: tør
Druesort: Corvina Veronese,
Rondinella, Molinara
Drikketemperatur: 16-18 o C
Område: Veneto
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34871980

Amor Vini, Rosso
En intensiv aroma af modne,
røde frugter med et strejf af fine
krydderier. Ungdommelig og inspirerende - en ligetil og frisk vin.
0,75 l. pr. fl.
6 fl. pr. krt.

!3487-bjia!
Tørhedsgrad: tør
Druesort: Sangiovese, Primitivo
Drikketemperatur: 16 o C
Område: Emilia-Romagna

34871997

Amor Vini, Blanco
Ukompliceret vinnydelse fra
Emilia-Romagna. Frisk og velsmagende med saftige aromaer
af gule frugter. Et strejf af citrus
giver en opkvikkende smag.
0,75 l. pr. fl.
6 fl. pr. krt.

!3487-bjjh!
Tørhedsgrad: tør
Druesort: Garganega, Trebbiano
Drikketemperatur: 10 o C
Område: Emilia-Romagna
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11072805

Montepulciano
D’Abruzzo
Fyldig og blød med en intensiv
duft af violer, samt dejlige aromaer af modne kirsebær i en ren
smag. En frisk og livlig rødvin.

0,75 l. pr. fl.
6 fl. pr. krt.

!1107-ciaf!
Tørhedsgrad: tør

10947838

Druesort: Montepulciano

Chianti D.O.C.G

Drikketemperatur: 18-20 o C

En premium Chianti med en
mørk rubinrød farve, en duft
af violer og saftige aromaer af
modne kirsebær, samt en
intensiv tone af krydderier.
En livlig og frisk rødvin.

Område: Toscana

0,75 l. pr. fl.
6 fl. pr. krt.

!1094-hidi!
Tørhedsgrad: tør
Druesort: Sangiovese, Caniolo
Drikketemperatur: 18-20 o C
Område: Toscana
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Italien
Familien Sensi har handlet efter dette gamle mundheld fra Montalbano i Toscana
siden dens 4. generation: “Stræb altid efter det fuldkomne, men bevar kærligheden
til det enkle – så vil frugterne af dit arbejde blive stadig bedre.“ Deres vingård ligger
i nærheden af landsbyen Vinci – den landsby, hvor Leonardo da Vinci er født.
Vingården hedder Faaoria Clappiano og var engang jagtslot for den florentinske
familie Medici. Den repræsenterer med sine 180 ha vinmarker, olivenlunde og skove
det ideelle fra toskansk kultur og tradition. Siden grundlæggeren Vittorios tid ser
man vin som et naturprodukt, der er forbundet med jorden og absolut ikke som en
elitær drik kun for de udvalgte. Det er målet at vække interesse hos unge mennesker
for gode vine og skabe begejstring og nydelse hos vindrikkere.
Forbindelsen til kulturen, historien og traditionen påbyder i dag familien Sensi at
kontrollere og forbedre hvert et skridt i fremstillingen af vinen for at give hver enkelt vin sin egen karakter. Den unge Massimo Sensi siger:“Vi benytter den mest
moderne teknik og den nyeste ønologiske viden uden at opgive vore forfædres
værdier.“ Toscana med smag og hjerte – kvalitet for små penge.

11599791

Chianti “Sensi” Riserva
En bemærkelsesværdig Riserva fremstillet efter
den hemmelige opskrift, som skaber store
Chiantier. Fløjsblød med dybe noter af modne
kirsebær og et strejf af blommer i harmonisk
balance med den krydrede aroma og sødlige
vanilje. En kraftfuld forfører af sanserne – fra
Italiens sol – bravissimo.
0,75 l. pr. fl.
6 fl. pr. krt.

Tørhedsgrad: tør
Druesort: Sangiovese, Canaiolo

!1159-jhjb!
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Drikketemperatur: 16-18 o C
Område: Toscana

13768690

Brunello di
Montalcino Pinzale
Brunello – toppen af italiensk
vindyrkning. Fyldig og intensiv i
smagen med de kraftige aromaer
fra blommer, kirsebær og lakrids.
Delikate noter af urter og krydderier i en røget silkeagtig tanninstuktur. En kompleks nydelse
fra Toscana.

Brunello er navnet på stjernevine fra Toscana. Den er
vinificeret kun med druer af sorten Sangiovese Grosso, og er dermed flagskib og repræsentant for den
autentiske vinnydelse fra Toscana. Specielt udvalgt og
modnet først på fade og derefter i flaske er det nødvendigt at give vinen tid, inden den kan udfolde sin
fulde størrelse i glasset.
I dag er Brunello en af de mest kendte italienske vine,
og den har fundet mange venner hos vinkenderne.

0,75 l. pr. fl.
6 fl. pr. krt.

!1376-igja!
Tørhedsgrad: tør
Druesort: Sangiovese Grosso
Drikketemperatur: 16-18 o C
Område: Toscana

13857059

Il Sole Blanco
Let, frugtrig stil med en duft og
smag af pærer og lyse eksotiske
frugter.
0,75 l. pr. fl.
6 fl. pr. krt.

!1385-hafj!
Tørhedsgrad: halvtør

Picco d’Umria er et ungt, ambitiøst firma, hvis
grundidé er at investere mere tid og penge i
teknik og professionalisme end i vingårde og vinmarker. Firmaet er specialister i Syditalien, men
arbejder også i andre italienske områder som
f.eks. Abruzzo. De opkøber således de på et givent tidspunkt bedst mulige druer og vinificerer
derefter selv mosten på det mest moderne udstyr og med de dygtigste ønologer til rådighed.

Druesort: Grecanico, Cataratto
Drikketemperatur: 14-15 o C
Område: Toscana
Særpræg: Skruelåg

Druematerialet til Il Sole-serien kommer fra marker
beliggende umiddelbart ud til Middelhavskysten.
Det lidt køligere klima er her medvirkende til at give
vinene en lettere og friskere stil end midtlandets
mere krydrede og tunge vine.
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Italien

Familien Ricasolis historie starter allerede i det 7. århundrede hos Langobarderne, som på den tid var bosat i Italien. I 1141 fik baron Ricasoli
Castello Brolio i Toscana og hører dermed til de ældste familier i Italien.
Vindyrkning hører sammen med baron Ricasoli ligesom lidenskaben for
landet og dets traditioner. Derfor er det naturligt, at familien Ricasoli har en
afgørende andel i Chiantiens historie og altid har sikret sig den kvalitative
videreudvikling af denne berømte rødvin fra Toscana.
Meget tidligt var navnet Ricasoli verdenskendt, og vin blev eksporteret så
langt væk som Kina. Ofte var familien ikke kun medbestemmende men
førende i forhold til regler og standarder inden for vindyrkning. Også i dag
hører familien til blandt de førende vinbønder i Toscana og står som bindeled mellem det moderne, det traditionelle og historien om Chianti.

12627301

Barone Ricasoli
Chianti Classico
Chianti med rigtig meget Classico – intensiv, fyldig og saftig
med den yppige frugt af modne
kirsebær, blommer og ribs
præsenterer den sig smidigt på
ganen. Bitter chokolade, lakrids
og urtenoter med sødlig vanilje i
afslutningen.
0,75 l. pr. fl.
6 fl. pr. krt.

Tørhedsgrad: tør
Druesort: Sangiovese
Drikketemperatur: 16-18 o C
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!1262-hdab!

Område: Toscana

13694180

Barone Ricasoli
Campi Ceni
En super toskaner med middelhavsflair – fyldig med de saftige
aromaer fra kirsebær, skovbær
og blommer i fin kombination
med de herlige noter af krydderi. Tobak og kakao med sødlig
vanilje i den finkornede tanninstruktur – super nydelse.
0,75 l. pr. fl.
6 fl. pr. krt.

!1369-ebia!
Tørhedsgrad: tør
Druesort: Sangiovese, Merlot
Drikketemperatur: 16-18 o C
Område: Toscana
Særpræg: skruelåg

13694197

Barone Ricasoli
Campi Ceni
Barone Ricasoli Chianti er en ædel
Chianti – mættet med kirsebær og
med et strejf af blommer præsenterer den sig kraftfuldt på tungen.
Elegante, krydrede aromaer fra
skovbær med noter af urter og et
strejf af mynte i en sødlig, blød tannin.
0,75 l. pr. fl.
6 fl. pr. krt.

Tørhedsgrad: tør
Druesort: Sangiovese
Drikketemperatur: 16-18 o C

!1369-ebjh!

Område: Toscana
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13929893

13863999

Villa di Mare
Cataratto/Chardonnay

Villa di Mare Rosato

Lys gylden farve. Indbydende
duft af tropisk frugt og let ristet
toast. Smagen er frisk og fyldig
med et nuanceret spil af vanilje,
urter og ananas. Meget aromatisk og koncentreret vin, hvis
fylde normalt ikke ses i vine på
dette prisniveau.
0,75 l. pr. fl.
6 fl. pr. krt.

Fin, dyb rosé farve. Duften er
frugtrig og blomsteragtig med
primære nuancer af roser. Smagen er frisk, saftig og frugtintens
med en fin afbalanceret syre.
0,75 l. pr. fl.
6 fl. pr. krt.

!1386-djjj!

!1392-jijd!
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Tørhedsgrad: tør

Tørhedsgrad: halvtør

Druesort: Cataratto, Chardonnay

Druesort: Negroamaro

Drikketemperatur: 10-12 o C

Drikketemperatur: 10-12 o C

Område: Apulien, Salento

Område: Apulien, Salento

Særpræg: skruelåg

Særpræg: skruelåg

13857547

Itynera Negroamaro
MGM Mondo del Vinos produktionsfaciliteter ligger i
landsbyen Priocca tæt på Asti i Piemonte. En ultramoderne vingård fyldt med ”state-of-the-art” udstyr og placeret på en stejl bjergskråning midt i byen. Bjergsiden
udnyttes, så tyngdekraften transporterer vinen, og samtidig glider de forskellige etaper af produktionen stille
og roligt mod foden af bjerget, hvor lagerfaciliteterne er
placeret - i øvrigt et topmoderne, fuldautomatisk lager.

Behageligt krydret duft med
nuancer af vilde, røde bær og et
strejf af vanilje. Smagen er fyldig,
frugtbetonet og fyrig med bløde
tanniner og krydrede nuancer i
eftersmagen.
0,75 l. pr. fl.
6 fl. pr. krt.

Negroamaro er helt sikkert den vigtigste druesort i Salentoregione, og den er en yderst vigtig komponent i mange af
Puglia’s DOC zoner. Enkeltstående og med den korrekt anvendte teknik giver Negroamaro en uovertruffen oplevelse på
lige fod med Italiens bedst kendte druesorter.

!1385-hfeh!
Tørhedsgrad: Halvtør

Gatane Carron arbejder mod en overbevisende kvalitet med
respekt for terroir og druens klassiske karakteristika. Derfor bør den typiske version have en dyb, rubinrød farve.
Duften skal indeholde friske nuancer af æbler, pærer og
modne sveskeblommer. Meget bløde toner med god fylde
og frugt skal udgøre smagen, og nogle gange finder man
meget modne nuancer af vandmeloner i eftersmagen. Det er
Gatanes målsætning med denne herlige drue.

Druesort: Negroamaro
Drikketemperatur: 16-17 o C
Område: Apulien, Salento
Særpræg: skruelåg

13929862

13922153

Villa di Mare
Negroamaro

Del Sole Primitivo,
Rubino

Mørk rød farve. Intens duft
af søde kirsebær og lakrids.
Fyldig og koncentreret smag i en
usædvanlig flot balance mellem
intensitet, syre og frugt.

Mørkerød farve med et svagt
lilla skær i kanten. Duften har
toner af kirsebær, brombærsyltetøj, solbær, rabarber, humus, tobak og sort
peber. Smagen er kraftig med
masser af fylde og intensitet.

0,75 l. pr. fl.
6 fl. pr. krt.

0,75 l. pr. fl.
6 fl. pr. krt.

!1392-jigc!

!1392-cbfd!

Tørhedsgrad: tør
Druesort: Negroamaro

Tørhedsgrad: tør

Drikketemperatur: 16 o C

Druesort: Primitivo

Område: Apulien, Salento

Drikketemperatur: 14 o C

Særpræg: skruelåg

Område: Puglia, Salento
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34871966

Montalto Chardonnay
En typisk sicilianer - voluminøs
og frugtbetonet. Frisk og kompleks med en facetrig aroma af
eksotiske frugter, der bliver til en
smeltende og let nydelse.
0,75 l. pr. fl.
6 fl. pr. krt.

Tørhedsgrad: tør
Druesort: Grecanico, Chardonnay

!3487-bjgg!
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Drikketemperatur: 10 o C
Område: Sicilien

34871973

Montalto Nero d’Avola
Den Sicilianske original. Saftig og
fløjlsblød rødvin, svagt krydret og
varm. Finesserig og elegant med
en fin, krydret note i ganen.
0,75 l. pr. fl.
6 fl. pr. krt.

Tørhedsgrad: tør
Druesort: Nero d’Avola

!3487-bjhd!

Drikketemperatur: 16 o C
Område: Sicilien

34871959

Montalto Nero d’Avola Merlot
Siciliens aromafyldte verden med internationalt touch. Lige dele kraft og elegance
med en tilpas syre, der giver en komplet vin.

0,75 l. pr. fl.
6 fl. pr. krt.

Tørhedsgrad: tør
Druesort: Nero d’Avola, Merlot
Drikketemperatur: 16 o C
Område: Sicilien

!3487-bjfj!

Særpræg: skruelåg
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13414436

Italien

Pippo Nero D’Avola
Nero d’Avola med nordisk touch.
Kraftige aromaer af modne
kirsebær, blåbær og jordbær
blander sig med noter af tørrede
krydderier i den frugtige smag.
Blød og harmonisk med en ekstra lang eftersmag.
0,75 l. pr. fl.
6 fl. pr. krt.

Tørhedsgrad: tør
Druesort: Nero d’Avola
Drikketemperatur: 16-18 o C

!1341-eedg!

Område: Sicilien

13610647

Due Leopardi
Siciliens dansker - intensiv med
de saftige aromaer fra ribs, hindbær og blåbær i den let krydrede
smag. Et strejf af blomme i den
silkeagtige tanninstruktur giver
en fin balanceret harmoni – en
top vin med fuld nydelse.
0,75 l. pr. fl.
6 fl. pr. krt.

!1361-ageh!
Tørhedsgrad: tør
Druesort: Nero d’Avola, Shiraz,
Cabernet Sauvignon
Drikketemperatur: 16-18 o C
Område: Sicilien

Den danske Peter Vinding-Diers – født i 1943 – er en legende
i vinens verden. Kun få har samme føling med vin som han.
I løbet af sin karriere har han haft sit virke i mange vindistrikter hos flere meget kendte vindyrkere, og han har blandt
andet medvirket til at bringe de sydafrikanske rødvine fra
huset Rustenberg op i verdensklasse.
For kort tid siden fandt han nye udfordringer i Italien. En
vingård på Sicilien ved foden af Etna - i 350 m højde – med
et lidt køligt og derfor perfekt klima fangede hans opmærksomhed og vækkede hans lidenskab for at bringe det bedste
fra jorden og vinstokkene i glassene.
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34866979

Pinot Grigio Fiore
Rosé
En tør frisk og frugtig rosé med
delikat aroma af friske røde bær.
Sprød og livlig i munden med
god intensitet af friske bær og
røde kirsebær.
0,75 l. pr. fl.
6 fl. pr. krt.

Tørhedsgrad: tør
Druesort: Pinot Grigio, Pinot Noir

!3486-gjhj!

Drikketemperatur: 10 o C
Område: Lombardiet
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14001710

Merlot
Sådan skal det være – fyldig
med kraftig frugt fra modne bær,
kirsebær og blommer med en
behagelig diskret krydring. Fløjsblød og silkeagtig smag – det er
Merlotnydelse fra Italien.
0,75 l. pr. fl.
6 fl. pr. krt.

!1400-bhba!
Tørhedsgrad: tør
Druesort: Merlot
Drikketemperatur: 16-18 o C

14001703

Pinot Grigio
Typisk Pinot Grigio – frisk og
levende med aroma af modne
æbler, ananas og eksotiske frugter i en blidt krydret og let bitter
smagsoplevelse. Behagelig frugtbetonet og let – skønne Italien.
0,75 l. pr. fl.
6 fl. pr. krt.

!1400-bhad!
Tørhedsgrad: tør
Druesort: Pinot Grigio
Drikketemperatur: 8-10 o C
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Spanien

Spanien
Viva España – sol, strand, ferie og vin. Der, hvor mange af os holder ferie, vokser druerne til det, som bliver til herlige, fyldige rødvine
og friske, frugtige hvidvine. I Spanien findes det største vindyrkningsområde i hele verden, med ældgamle traditioner og den ældste
kendte vinlov.
Rioja, Peñedes, Navarra, Carineña, Valdepeñas, La Mancha og Valencia er de mest kendte dyrkningsområder i Spanien, som de senere
år har oplevet en renæssance. De har indhentet det kvalitetsforspring, andre lande havde, og gjort opmærksom på sig selv med velsmagende vine. I dag findes der i enhver region i Spanien vinavlere, som tilhører de bedste producenter, med deres know-how og kvaliteter.
En efter en bliver disse vine opdaget af vinelskere fra hele verden.

Ribeiro
Rioja

Navarra
Somontano

Ribera del Duero
Penedès
Toro
Valencia

Rueda

La Mancha
Almansa
Valdepeñas

Alicante
Jumilla

Jerez

Montilla y Moriles
Malaga
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Dyb, mørkerød farve med et
let lilla skær. Flot duft af modne
brombær, blomster og violer. Imødekommende og fyldig
smag med middellang eftersmag.
0,75 l. pr. fl.
12 fl. pr. krt.

!1385-hegc!
Tørhedsgrad: tør
Druesort: Syrah
Drikketemperatur: 16-17 o C
Område: La Mancha

13414412

Castillo de Naos
Dansk dynamit – blød og elegant med de sødlige aromaer
fra modne kirsebær i harmonisk
samspil med krydderier og vanilje.
Sådan præsenterer den sig på
ganen. Fyldig og frugtbetonet med
en røgagtig eftersmag – en spanier
med dansk flair.
0,75 l. pr. fl.
6 fl. pr. krt.

!1341-eebc!
Tørhedsgrad: tør
Druesort: Temperanillo
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Drikketemperatur: 16-18 o C
Område: La Marche
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Spanien

Riojaen er synonym med den spanske vinkultur og står på verdensplan
for de saftige og fyldige rødvine, der er fulde af elegance og ild.
J. Garcia-Carrión blev grundlagt i 1890 og drives i dag i 4. generation
som en top moderne familievirksomhed. Til trods for brugen af den
mest moderne teknologi og teknik føler man sig her forpligtet over for
naturen og producerer autentiske spanske vine, der værdsættes i hele
verden, og som står for den typiske karakter af Rioja.

13600983

Antano Rioja Tinto
En ung Rioja – intensiv og frisk med
de fyldige aromaer fra kirsebær og
skovbær i den silkeagtige smag. Harmonisk og elegant med en sart note af
krydderier i den behagelige eftersmag.
En vin til hver dag.
0,75 l. pr. fl.
6 fl. pr. krt.

!1360-ajid!
Tørhedsgrad: tør
Druesort: Tempranillo, Garnacha,
Graciano
Drikketemperatur: 16-18 o C
Område: Rioja
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Der findes næppe et navn, der står for spansk vinkultur som Felix Solis. Vingården er grundlagt
i 1852 i en tidligere præstebolig – af faderen til den nuværende ejer – i centrum af Valdepenas.
I dag vinificeres vine fra hele Spanien hos Felix Solis. Håndværkstraditioner og moderne
teknologi sørger for, at kvalitet og kvantitet hænger sammen.
Perfektion er nøgleordet, og dermed hører Felix Solis ikke kun til de største, men også de
bedste producenter i Spanien.

13674526

13674533

Albali Arium Crianza

Albali Arium Reserva

En typisk Crianza – rund og
saftig med dejlige aromaer
af jordbær, brombær og
sveskeblommer i blød tannin.
Noter af tobak og mørk chokolade i den røgede kraftige
eftersmag.

En typisk Reserva – kraftfuld
med de modne frugter af
skovbær i fin komposition med
genklang fra krydderier, lakrids
og sødlig vanilje. Blød og behagelig med finkornet tannin –
stærk smag med karakter.

0,75 l. pr. fl.
6 fl. pr. krt.

0,75 l. pr. fl.
6 fl. pr. krt.

!1367-efcg!

!1367-efdd!

Tørhedsgrad: tør

Tørhedsgrad: tør

Druesort: Temperanillo

Druesort: Temperanillo

Drikketemperatur: 16-18 o C

Drikketemperatur: 16-18 o C

Område: Valdepenas

Område: Valdepenas
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Spanien

34869888

Corona de Aragon
Fyldig og kraftig - en spansk Crianza
med fin elegance. Frugtaromaer af
modne kirsebær og skovbær med
nuancer af krydderier giver den en fuld
struktur. Sødlig - blød tannin i afslutningen, klassisk men alligevel moderne.
0,75 l. pr. fl.
12 fl. pr. krt.

!3486-jiii!
Tørhedsgrad: tør
Druesort: Tempranillo, Cabernet
Sauvignon, Garnache, Carinena
Drikketemperatur: 16 o C
Område: Aragon/Cariñena

13933173

Castillo de Jumilla Rød
Flot dyb rubinrød farve. Intens og charmerende duft af mørke modne bær. Smagen
er dejlig harmonisk, blød og rund med
nuancer af mørkerøde bær og lækre
undertoner af lakrids og vanilje.
0,75 l. pr. fl.
12 fl. pr. krt.

!1393-dbhd!
Tørhedsgrad: tør
Druesort: Monastrell, Tempranillo
Drikketemperatur: 16-18 o C
Område: Jumilla

:: 52

13933135

Castillo de Jumilla Hvid
Lys farve med let grønligt skær. Duften er fyldt med
frisk frugt. Smagen er velstruktureret og sprød med
en vedvarende eftersmag af frisk frugt.
0,75 l. pr. fl.
12 fl. pr. krt.

Tørhedsgrad: tør
Druesort: Macabeo
Drikketemperatur: 12-14 o C

!1393-dbdf!

Område: Jumilla
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13921712

Castillo de Jumilla Rosé
Ukompliceret og frisk med en karakteristisk duft af frisk frugt, jordbær og hindbær.
Smagen er livlig og frisk med flot balance.
0,75 l. pr. fl.
12 fl. pr. krt.

Tørhedsgrad: tør
Druesort: Monastrell
Drikketemperatur: 12-14 o C

!1392-bhbc!

Område: Jumilla
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Portugal

Portugal
Portugal var før i tiden kun kendt for den herligt lette og friske Vinho Verde, som specielt om sommeren havde mange tilhængere. Rødvinene derimod havde det i lange tider svært. Det var kraftige, tunge og forhistoriske vine, som ofte var svært tilgængelige. I dag er der
sket meget i Portugal.
Der er opstået en ny generation af vinproducenter, som vedligeholder deres forfædres normer og traditioner, men som samtidig kombinerer disse med det moderne, således at der opstår en ny fantastisk verden af smag og duft. Lysten til at fortolke de gamle originale
druesorter på en ny måde og producere gode kvalitetsvine i en mere international stil er i dag driften for de unge vinavlere i deres søgen
efter de skjulte skatte fra deres hjemstavn.

Vinho Verde

Bairrada

Douro
Alenquer
Bucelas

Dão

Colares

Carcavelos
Setúbal

Lagos

Portimão
Lagoa
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Tavira

Vale Barquerios er i dag ejet af det familieejede firma Sociedade Agricola Herdade Val Barquerios. Ejendommen består
af 122 ha vinmarker, 330 ha beplantet med oliventræer og et større skovområde, der hovedsageligt er tilplantet med
korkege.
Vinmarkerne er primært tilplantet med lokale portugisiske druesorter, og det er på et ganske lille areal, man finder mindre tilplantninger med Cabernet Sauvignon og Syrah. Resultatet er meget egnstypiske vine, hvor man på fornemmeste
vis formår at kombinere områdets tradition med det nyeste teknologiske udstyr.
Duften har toner af vilde blomster, krydderier og egetræ. Smagen er fyldig med modne tanniner og en meget elegant
eftersmag.

13857561

Vale Barqueiros
Duften har toner af blommer, brombær, solbær og krydderier. Smagen
er fyldig med en dejlig afrundet og
god lang eftersmag.
0,75 l. pr. fl.
6 fl. pr. krt.

!1385-hfgb!
Tørhedsgrad: tør
Druesort: Trincadeira, Alicante
Bouschet, Cabernet Sauvignon
Drikketemperatur: 16-18 o C
Område: Alentejo
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Portugal
12898756

Fantasia Tinto
Niepoort for begyndere – herlig tæt
og blød med de elegante aromaer
af modne kirsebær og frugtige
bær i en silkeagtig krydret smag.
Afbalanceret og elegant med en let
sødlig vaniljeagtig tannin – fantastisk.		
0,75 l. pr. fl.
6 fl. pr. krt.

!1289-ihfg!
Tørhedsgrad: tør
Druesort: Tinta Roriz, Touriga
Franca, Tinta Cao, Touriga
Nacional, Tinta Amarela
Drikketemperatur: 16-18 o C
Område: Porto

Intet navn bliver nævnt så ofte som Dirk van der Niepoort,
når man taler om portvine og portugisiske vine. Da han
i 1987, efter mange lære- og studieår i mange dele af
verden, trådte ind som 5. generation i det traditionsrige
vinhus, var vinene fra hans hjemegn nærmest ukendte.
Med sine erfaringer og idéer revolutionerede han nærmest
Portugals vindyrkning og blev i starten udråbt som kværulant af sine traditionsbevidste naboer. Men med sine
innovative og ukonventionelle facon lykkedes det ham
hurtigt at opnå bemærkelsesværdige resultater.“Dirk van
der Niepoort vinder ikke kun med hensyn til portvin, han
producerer også Portugals nok bedste vin“ – sådan skrev
fagbladet Vinum allerede i februar 2004.
I dag hører Dirk van der Niepoort ubetinget til blandt de
bedste vinmagere i Portugal - hvis ikke i hele verden. Kun
få behersker som han samspillet mellem traditionen og
det moderne, hvilket bevises igennem hans enestående
kollektion af portvine og repertoiret fra „begyndervin“ til
topcuvée – en motor for hele regionen – fantastisk.
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12515585

Alandra tinto
En blød og elegant vin med tydelig
aroma af modne bær. Dejlig krydret
med et strejf af orientalsk bazar i
den bløde tannin.		
0,75 l. pr. fl.
6 fl. pr. krt.

!1251-ffif!

Tørhedsgrad: tør
Druesort: Periquita, Trincadeira,
Bastardo, Moreto
Drikketemperatur: 16-18 o C
Område: Alentejo

Herdade do Esporao, som er en af de førende vingårde
i Alentejo, er beliggende i distriktet Reguengos de Monsaraz. Dens historie går til bage til 1267. I den tid er
vingården ikke blevet ændret væsentligt, men der kan ses
tilbage på en lang række ansete ejere.
I 70'erne blev gården købt af Finagra S.A. med det mål
at gøre den til en af de førende producenter i Portugal. I
1987 fandt en gennemgribende modernisering sted, og
vingården blev udstyret med den nyeste teknik. Der blev
også investeret i bjergene, og tingene blev bragt op på
internationalt topniveau.
I dag hører vinene til de bedste og mest anerkendte
portugisiske vine, og de nyder stor anerkendelse i hele
verden.
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Californien

Californien
Hollywood, Harley Davidson og the Beach Boys er de første ord, man kommer i tanke om, når man tænker på den amerikanske solstat
– Californien. Alverdens vindrikkere derimod tænker med det samme på en frugtbetonet hvidvin og fyldige, kraftfulde rødvine, som
karakteriserer stilen fra dette dyrkningsområde.
Dyrkningsområdet Californien har endnu en ret kort historie, hvor det første vinbjerg blev anlagt i 1777. Under vejledning fra vinkyndige
udvandrere fra Italien, Frankrig og Tyskland udviklede der sig en meget markant international stil, som følge af de mange producenter
i Central Valley. Forkælet af solen vokser druerne i et helt specielt klima med varme dage og kølige nætter på grund af Stillehavets
nærhed. Det tilfører frugten særligt megen aroma. Resultatet er let drikkelige vine med megen smag.

Napa Valley
Mendocino
Central Valley

Sonoma Valley

Salinas Valley
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770 Miles Chardonnay
En særdeles frisk og harmonisk
Chardonnay med californisk sjæl.
Frugtbetonet med aromaer fra
modne æbler, ferskner, meloner,
ananas og tropiske frugter komponeret til en saftig hvidvin –
amerikansk livsstil til at drikke.
0,75 l. pr. fl.
6 fl. pr. krt.

!1266-djfi!
Tørhedsgrad: tør
Druesort: Chardonnay
Drikketemperatur: 8-10 o C
Område: Central Valley

12663996

12663989

770 Miles Zinfandel

770 Miles Cabernet
Sauvignon

Indbegrebet af californisk vinkultur med et særligt kick på tungen. Aromaer fra sorte kirsebær,
solbær, krydrede sveskeblommer
og et strejf af hindbær forbinder
sig harmonisk med noter af
paprika og chokolade i denne
kraftfulde Zinfandel.

En harmonisk Cabernet Sauvignon
med næsten sensuel frugt. Fyldige
og saftige aromaer fra ribs og solbær, modne kirsebær og sveskeblommer - elegant forenet i glasset.
En typisk amerikaner – frugtnote og
ægte solforkælet kraft i smagen.

0,75 l. pr. fl.
6 fl. pr. krt.

0,75 l. pr. fl.
6 fl. pr. krt.

!1266-djjg!

!1266-djij!

Tørhedsgrad: tør

Tørhedsgrad: tør

Druesort: Zinfandel

Druesort: Cabernet Sauvignon

Drikketemperatur: 16-18 o C

Drikketemperatur: 16-18 o C

Område: Central Valley

Område: Central Valley

:: 59

Chile

Chile
Da man omkring år 1900 blev præsenteret for de første vine fra Chile i Europa, var vindrikkerne fra den ”gamle” verden meget overraskede over den gode smag og kvalitet. Men hvis man kigger på vinenes hjemstavn, kan man egentlig ikke være overrasket.
Den frugtbare jordbund og dens høje beliggenhed med mange soltimer, de kølige stillehavsvinde og det mineralrige
smeltevand fra Andesbjergene, er de ideelle betingelser for dyrkningen af vine af den højeste kvalitet og renhed. Vindyrkning drives helt naturligt her, da de verdensberømte dyrkningsområder som f.eks. Maipo Valley eller Curico Valley har
en afsondret beliggenhed. Dette er årsagen til, at der næsten ikke findes nogen skadedyr, som skal bekæmpes modsat
andre regioner. Således er det ikke underligt, at de chilenske vine har fået en stigende betydning og prestige blandt vindrikkerne.

Aconcagua Valley

Maule
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11587392

13258153

Casa de Campo
Cabernet - Carmenere

Casa de Campo
Sauvignon Blanc

En letdrikkelig og kraftfuld rødvin.
Frugtige aromaer af kirsebær
og solbær kombineres med en
krydret note og et strejf af grøn
peberfrugt til harmonisk smagsoplevelse. Rund og fyrig.

En meget kraftig og frisk
Sauvignon. Kraftfulde, tydelige
frugtaromaer af stikkelsbær og
grapefrugt forenes med eksotiske nuancer i et livligt sammenspil af frugtsyrer. Velsmagende
og let drikkelig.

0,75 l. pr. fl.
6 fl. pr. krt.

0,75 l. pr. fl.
6 fl. pr. krt.

!1158-hdjc!

!1325-ibfd!

Tørhedsgrad: tør
Druesort: Cabernet Sauvignon,
Carmenere

Tørhedsgrad: tør
Druesort: Sauvignon blanc

Drikketemperatur: 18 o C

Drikketemperatur: 9-10 o C

Område: Central Valley

Område: Central Valley

34873410

Don Cayatano
Reservado
En meget kraftig Reservado.
Intensive aromaer af solbær,
skovbær og sorte kirsebær med
strejf af chokolade. Røgagtig og
mild i den lange afslutning.
0,75 l. pr. fl.
12 fl. pr. krt.

!3487-deba!
Tørhedsgrad: tør
Druesort: Cabernet Sauvignon
Drikketemperatur: 16-18 o C
Område: Chalchagua Valley
Særpræg: skruelåg
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12328796

La Capitana
Carmenère
En Carmenère i topklasse
– med megen krop og blød
med de frugtbetonede
aromaer fra kirsebær og
skovbær i den raffinerede
smag. Let sødlig med noter af
pebermynte, mokka og mørk
chokolade på ganen – total
fuldførelse.
0,75 l. pr. fl.
6 fl. pr. krt.

Tørhedsgrad: tør
Druesort: Carmenere
Drikketemperatur: 16-18 o C

!1232-ihjg!

Område: Cachapoal Valley

12403165

La Capitana Merlot
Sikken en vin – sødlig i smagen
med aromaer fra sveskeblommer, brombær og sorte kirsebær
med et strejf af bitter chokolade.
Blød og harmonisk med noter
af vanilje – Chiles aromaverden i
den lange eftersmag.
0,75 l. pr. fl.
6 fl. pr. krt.

Tørhedsgrad: tør
Druesort: Merlot
Drikketemperatur: 16-18 o C

!1240-dbgf!
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Område: Cachapoal Valley

13606138

9 Out Of 10
Sauvignon Blanc
Vinen har en dejlig frisk frugtsyre,
som giver en stor friskhed i vinen
med frugtige noter, som leder
tanken hen på ananas, citrus
samt hvide ferskner.
0,75 l. pr. fl.
6 fl. pr. krt.

!1360-gbdi!
Tørhedsgrad: halvtør
Druesort: Sauvignon Blanc
Drikketemperatur: 10 o C
Område: Maipo Valley
Særpræg: skruelåg

13213190

9 Out Of 10
Cabernet Sauvignon
Denne vin har en dyb rød farve
med hints af violer. I næsen er
den meget kompleks med toner
af kirse- og solbær. Den har fået
lidt fadlagring, som giver sig udtryk i en meget kompleks smag,
komplimenter af den frugtige
friskhed.
0,75 l. pr. fl.
6 fl. pr. krt.

!1321-dbja!
Tørhedsgrad: halvtør
Druesort: Cabernet Sauvignon
Drikketemperatur: 14 o C
Område: Thoapa Valley
Særpræg: skruelåg

:: 63

Chile

Viña Errazuriz blev grundlagt i 1870 af Don Maximiano, da denne købte et stykke goldt
jord i Aconcagua-dalen. Hårdt arbejde, store visioner, løbende investeringer og sund fornuft har resulteret i, hvad man uden at rødme kan betegne som en verdensklassemark.
Firmaets mål er ikke bare at producere Chiles bedste vin, men også helt enkelt at placere sig både
blandt de hundrede bedste vine i verden og samtidig være blandt de hundrede bedste køb i verden. Med
Cabernet Sauvignon Estate, kåret af Wine Spectator som fjerdebedste vinkøb i verden på druen Cabernet
Sauvignon, og Viñedo Chadwick, som vandt en blindsmagning over flere 1. Cru vine fra Bordeaux, er
målet tæt på at være nået.
Chiles meget favorable geografiske og klimatiske forhold giver nærmest producenterne optimale forhold for økologisk vindyrkning. Bl.a. gør naturens indretning i Chile, at man ikke
har de samme behov for at gribe ind mod skadedyr o.lign. som eksempelvis i Europa.
Husets Sauvignon Blanc er dyrket i La Escultura Estate i Casablanca Valley, der er påvirket af Stillehavet,
så druerne modnes langsomt og opnår stor karakterfuldhed. Jordbunden er dyb, næringsfattig ler. Perfekte forhold for Chardonnay og Sauvignon Blanc-druerne.

13990237

Errazuriz Rose
Cabernet Sauvignon
Indbydende duft af jordbær,
modne hindbær og røde kirsebær. Smagen er velafbalanceret
med blød, imødekommende og
afrundet struktur. Eftersmagen er
forfriskende og vedvarende.
0,75 l. pr. fl.
6 fl. pr. krt.

!1399-acdh!
Tørhedsgrad: tør
Druesort: Carbenet Sauvignon,
Malbec
Drikketemperatur: 10-12 o C
Område: Central Valley
Særpræg: skruelåg

13857448

Errazuriz Sauvignon
Frisk, indbydende duft af
citronskal og rød peber. Smagen, der er præget af citron,
grønne æbler og friske pærer,
er meget ren og frisk med et
forunderligt velafbalanceret,
sødmefuldt indtryk, der slutter
tørt og mineralsk.
Tørhedsgrad: halvtør

0,75 l. pr. fl.
6 fl. pr. krt.

Druesort: Sauvignon Blanc
Drikketemperatur: 13-14 o C
Område: Aconcagua

!1385-heei!
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Særpræg: skruelåg

13857530

Errazuriz Shiraz
Indsmigrende duft af blåbær,
solbær og mørke kirsebær,
understøttet af de typiske Shirazkrydderier og vanilje fra fadlagringen. Smagen er fyldig og rig på
nuancer med masser af frugt og
en svag syre til at give en passende rygrad.

13857592

Errazuriz Cabernet
Rubinrød farve. Herlig duft af
kaffe, solbær, krydderier og
et strejf af mynte. Dejlig fyldig
og rund smag med masser af
modne bær.

0,75 l. pr. fl.
6 fl. pr. krt.

!1385-hfda!

0,75 l. pr. fl.
6 fl. pr. krt.

Tørhedsgrad: tør
Druesort: Syrah
Drikketemperatur: 16-17 o C

!1385-hfjc!

Område: Aconcagua
Særpræg: skruelåg

Tørhedsgrad: tør
Druesort: Cabernet Sauvignon,
Merlot
Drikketemperatur: 16-17 o C
Område: Central Valley
Særpræg: skruelåg

13857011

Errazuriz Chardonnay
Lys, gylden farve. Duften, der
er imødekommende og frugtrig,
domineres af syltede stikkelsbær
og blomme. Smagen er lækker
cremet, elegant og munder ud i
en let finish af røg.
Tørhedsgrad: tør

0,75 l. pr. fl.
6 fl. pr. krt.

Druesort: Chardonnay
Drikketemperatur: 13-14 o C
Område: Casa Blanca

!1385-habb!

Særpræg: skruelåg
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Australien

Australien
Historien om den australske vindyrkning er relativ kort. I begyndelsen var det overvejende engelske godsejere, som i syden opdagede
jordbunden og de klimatiske forhold. Endelig var de selv i stand til at dyrke vin og var ikke længere afhængige af leverancer fra den
”gamle” verden. Det tog ikke lang tid før vinene var succesrige og fik anerkendelse i den ”gamle” verden. Allerede i 1858 blev vinene
fra den engelske marinelæge Dr. John Lindeman fejret i Bordeaux som en sensation.
På grund af de kyndige udvandreres indflydelse fik vinene en egen typisk stil, som kendetegnes ved en udpræget frugtighed og en
voluminøs fylde. I de senere år har dyrkelsen af vin i Australien oplevet mange højder og dybder. Efter boomet i slutningen af det sidste
århundrede blev mange nye dyrkningsområder tilgængeliggjort i nærheden af de sydaustralske floder. Denne yderligere produktion
var årsagen til, at priserne på verdensmarkedet faldt, og efter at kunstvanding blev forbudt af regeringen på grund af den synkende
vandstand i floderne, var det næsten forbi med vindyrkningen. I dag har situationen normaliseret sig, og man kan igen nyde vine fra
Australien.			

Northern Territory

Queensland

Western Australia

South Australia

New South Wales

Victoria

Tasmamien
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34871911

Warra River
En let drikkelig og frisk vin med
de kraftige aromaer af abrikoser,
ananas og kiwier i et mildt frugtsyrespil. En typisk australier.
0,75 l. pr. fl.
12 fl. pr. krt.

!3487-bjbb!
Tørhedsgrad: tør
Druesort: Colmbard, Chardonay
Drikketemperatur: 9-10 o C
Område: South-East Australia

34871904

Warra River Shiraz
Down Under med en fyldig
elegance. Kraftfuld aroma af
bær og sødlige kirsebær i et
silkeagtigt sammenspil med en
kraftfuld velsmag af Shiraz. Blød
og saftig i smagen.
0,75 l. pr. fl.
12 fl. pr. krt.

!3487-bjae!
Tørhedsgrad: tør
Druesort: Shiraz Cabernet
Drikketemperatur: 16-18 o C
Område: South-East Australia
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11749165

Lindemans Premier
Selection Shiraz
Cabernet
En kraftfuld og fyldig Cuvée –
ganske i stilen fra en af de mest
anerkendte dyrkere fra den nye
verden. Tydelige frugtaromaer fra
sorte kirsebær og cassis forenes
med nuancer af lakrids til en
blød og harmonisk tanninstruktur. En kompleks rødvin med
frugtig elegance.
0,75 l. pr. fl.
12 fl. pr. krt.

!1174-jbgf!
Tørhedsgrad: tør
Druesort: Shiraz, Cabernet 		
Sauvignon
Drikketemperatur: 16-18 o C
Område: South-East Australia
Særpræg: skruelåg

13559144

Lindemans Premier
Selection Semillon
Chardonnay
En behagelig, frugtbetonet hvidvin fra en verdenskendt vingård.
Med sammensatte aromaer af
eksotiske frugter, som giver en
harmonisk og blød smagsoplevelse.
0,75 l. pr. fl.
12 fl. pr. krt.

!1355-jbee!
Tørhedsgrad: tør
Druesort: Semillion, Chardonnay
Drikketemperatur: 8-10 o C
Område: South-East Australia
Særpræg: skruelåg
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13857028

Haselgrove Shiraz
En frugtbombe med masser af
saft og kraft. Let røget karakter
med sødme og krydderier i fin
harmoni med mørke undertoner.
0,75 l. pr. fl.
12 fl. pr. krt.

!1385-haci!
Tørhedsgrad: tør
Druesort: Syrah
Drikketemperatur: 16-17 o C
Område: McLaren - South Australia
Særpræg: skruelåg

Haselgrove blev etableret i 1981 i hjertet af McLaren Vale i South
Australia, kun 45 km syd for byen Adelaide. Navnet Haselgrove
har i generationer været forbundet med produktion af australsk
kvalitets vin.
McLaren Vale er blandt Australiens bedste vinproducerende
regioner. Klimaet er kendetegnet ved varme, tørre somre og
våde, kolde vintre. Disse er vigtige faktorer, som er medvirkende årsager til Haselgroves produktion af store vine. Druerne
til Haselgroves bedste vine kommer primært fra McLaren Vale,
hvor huset ejer otte ha vinmarker, der hovedsageligt er beplantet med op til 50 år gamle Shiraz vinstokke.
Haselgrove ejer også nogle ha vinmarker i det sydøstlige South
Australia. Derudover indgår firmaet aftaler med flere lokale
vinbønder i McLaren Vale og i andre regioner, som forsyner
Haselgrove med druer på kontraktbasis. Samlet bliver Haselgrove forsynet med druer fra 370 ha, hvoraf 50 ha er i firmaets
besiddelse.

13857608

Navnet Torbreck er som mange af vinnavnene i øvrigt, af
skotsk oprindelse og skal ses som en hyldest til landet, hvor
Dave tidligere arbejdede. Således er f.eks. Woodcutter opkaldt efter de skotske skovhuggere, mens husets flagskib,
Run Rig, har fået navn efter det populære skotske band.
Torbrecks vinstil er en flot forening af den klassiske Barossavin og det bedste fra Frankrigs Rhônedal. Nuancerige
og bløde vine med en næsten cremet struktur, der allerede forfører ved første smagsindtryk. Parker kalder faktisk også husets Run Rig for ”La Mouline of Australia”,
hvorved han hentyder til enkeltmarkscuvéen fra Guigal’s
Hermitage, der ligger med både skyhøje priser og point.
Torbreck henter druerne til GMS fra sine faste kvalitetsleverandører i North Western Barossa Valley, der er kendt
for sine røde, jernholdige marker. Der er ingen specificerede
krav til de enkelte vindyrkere, da det først besluttes, om man
vil købe druerne, når man kender kvaliteten.

GMS Torbreck
En på en gang blød og intens/
kraftig vin, der byder på masser
af frugt og modne tanniner, som
afsluttes i en let sødmefyldt
eftersmag. Helhedsindtrykket er
meget burgundisk i stil, men på
en utroligt charmerende og fyldig
australsk måde.
0,75 l. pr. fl.
12 fl. pr. krt.

!1385-hgai!
Tørhedsgrad: halvtør
Druesort: Grenache Noir, Mataro,
Syrah
Drikketemperatur: 16-17 o C

Fælles for druestokkene er dog, at de hovedsageligt dyrkes
som bush wines uden brug af kunstvanding og udelukkende beskæres i hånden, ligesom alle druer håndplukkes og
håndsorteres.

Område: Barossa - North Western
Særpræg: skruelåg
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Sydafrika

Sydafrika
Vindyrkningsområderne i Sydafrika har samme afstand til ækvator som de berømte dyrkningsområder i Frankrig, Italien eller Spanien.
Her findes der ikke nogen streng frost, der falder tilstrækkelig regn, nætterne er kølige, og der blæser altid en forfriskende brise fra
havet.
Opdageren Willem van der Stel, som i 1699 var den første hvide mand, der betrådte dalene rundt om havnebyen Kapstaden, erklærede
som en af de første kolonister visionen om, at dette ensomme og øde land vil blive et blomstrende landskab. Det var også ham, der gav
det mest kendte dyrkningsområde sit navn Stellenbosch.
I dag produceres der i Sydafrika vin på højt internationalt niveau, hvorved vinenes stil mere ligner vinene fra den ”gamle” verden end
vinene fra andre oversøiske dyrkningsområder. Således kendes vinene fra Sydafrika i dag hos vinkendere som særligt harmoniske, og
deres popularitet er stigende.

Cape
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34871768

Paarl Heights Chardonnay
Tør og rig med frugtig smagsstil og
hints af bagte pærer. God koncentreret fylde, frisk og ikke for massiv.
Vinene har en god krop og flot koncentration.		
0,75 l. pr. fl.
6 fl. pr. krt.

!3487-bhgi!
Tørhedsgrad: tør
Druesort: Chardonnay
Drikketemperatur: 10 o C
Område: Paarl Region
Særpræg: skruelåg
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34871775

Sydafrika

Paarl Heights Cabernet
Sauvignon
En komplet vin, der er dybt koncentreret i Cabernet Sauvignon stilen. Kraftfuld, rig samt svagt krydret afslutning
med nøddeagtig og blød smag. 		

0,75 l. pr. fl.
6 fl. pr. krt.

!3487-bhhf!

Tørhedsgrad: tør
Druesort: Cabernet Sauvignon
Drikketemperatur: 16-18 o C
Område: Paarl Region
Særpræg: skruelåg

34874462

Paarl Heights Merlot
Dyb i farven med toner af blomme
samt mørke modne frugter og et touch
af hibiscus i næsen. Meget dyb smag
med stor intensitet af moden frugt,
bløde taniner samt varm og saftig
afslutning. 			
Tørhedsgrad: halvtør

0,75 l. pr. fl.
6 fl. pr. krt.

Druesort: Merlot
Drikketemperatur: 16-18 o C
Område: Paarl Region

!3487-eegc!

Særpræg: skruelåg

34874455

Paarl Heights Rosé
En kølig frisk og udtryksfuld frugt med
stor dybde og kompleksitet med ekstraordinær finish i eftermunden, og ren frugt i
eftersmagen. 		
Tørhedsgrad: halvtør

0,75 l. pr. fl.
6 fl. pr. krt.

Druesort: Pinotage, Cinsault
Drikketemperatur: 10 o C
Område: Paarl Region
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!3487-eeff!

Særpræg: skruelåg

Samlet kompetence fra to verdener. Rupert & Rothschild er et foregangssamarbejde mellem den
gamle og den nye verden – to af de mest betydende vindynastier.
Familien Ruperts er en af de mest ansete dyrkerfamilier i Sydafrika. Ved deres side står den berømte
Bordelaise vinfamilie repræsenteret gennem baron Benjamin de Rotschild. Fundamentet for denne
historiske alliance dannes af vinslottet Fredericksburg, som blev grundlagt at hugenotterne i 1690.
Det ligger ved foden af Simonsberg imellem Paarl og Franschhoek, ca. 50 km. øst for Kapstaden. Der
modnes druerne perfekt, da de kraftige havvinde forhindrer, at temperaturen bliver for høj og sørger
for elegancen og de rige nuancer i vinene.
Vinmageren Schalk-Willem Joubert, der er et stort talent med meget erfaring, sørger for, at vinene
fra Rupert & Rothschild også holder, hvad de lover.

12712861

Rupert & Rothschils
Cabernet Merlot
Bordeaux fra Kapstaden – alsidig
med noter fra bær og cassis i den
kraftfulde krop. Fine kryddernoter
fra kaffe, peber og mynte med et
strejf af paprika i den smeltende
tanninstruktur – nobel nydelse.
		
0,75 l. pr. fl.
6 fl. pr. krt.

!1271-cigb!
Tørhedsgrad: tør
Druesort: Cabernet Sauvignon,
Merlot
Drikketemperatur: 16-18 o C
Område: Kapstaden
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New Zealand

New Zealand
Betragtes New Zealand ud fra den vinmæssige vinkel, ligner landets udvikling på mange måder nabolandet Australiens, hvor man
tidligere også kun havde en stor produktion af ligegyldige og karakterløse hedvine, som kun hjemmemarkedet viste interesse for. Som
i Australien ændrede efterspørgslen på det new zealandske hjemmemarked sig også hen ad vejen, hvilket producenterne forsøgte at
tilpasse sig til, ved en omstilling af produkttyperne, så den totale produktion af bordvin i perioden 1960 til 1980 steg fra 4 millioner
til 60 millioner liter. Det eneste, der ikke ændrede sig, var desværre kvaliteten af vinen, der stadig var i en miserabel tilstand, og da
hjemmemarkedet ikke kunne aftage de store mængder alene, og udlandet ikke var interesseret, endte man med en overproduktion af
dimensioner.
Regeringen trådte ind og lagde store dele af vinmarkerne brak for at stoppe masseproduktionen. Dette indgreb, kombineret med at flere
producenter begyndte at interessere sig mere for kvalitet end kvantitet, var med til at højne kvaliteten, og endeligt fik de oversøiske
markeder øjnene op for de new zealandske vine. I dag erkender de professionelle blankt, at mange af vinene, der er lavet på klassiske
franske druer som Chardonnay, Sauvignon Blanc og Pinot Noir, hører til blandt verdenseliten. Geografisk kan man opdele New Zealand i
North Island med områder som Auckland, Gisborne og Hawkes Bay, og South Island, hvor det meget anerkendte vindistrikt Marlborough,
der i dag regnes for et af de fineste i verden til produktion af hvidvine, blandt andet ligger.

Auckland

Gisborne

Nelson

Hawkes Bay

Marlborough

Canterbury
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13163266

Mount Fishtail
Sauvignon Blanc
En typisk vin fra New Zealand – frisk
med aromaer fra tropiske frugter, ribs,
passionsfrugt og et strejf af lime i den
inspirerende smag. Udtryksfuld med
en fin afbalanceret syre i den lange,
kraftfulde eftersmag. Et mønstereksempel på en Sauvignon fra Marlborough
distriktet.
Tørhedsgrad: tør

0,75 l. pr. fl.
6 fl. pr. krt.

Druesort: Sauvignon Blanc
Drikketemperatur: 8-10 o C
Område: Marlborough

!1316-dcgg!

Særpræg: skruelåg
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Små flasker

Små flasker
34869956

34869963

Montalto Cataratto
Chardonnay

Montalto Cataratto
Nero

Kraftfuld med smag af tropiske
frugter og melon med en behagelig friskhed i afslutning.

Fyldig med frugtig smag af kirsebær og røde bær i en finkrydret
finale.

0,375 l. pr. fl.
12 fl. pr. krt.

0,375 l. pr. fl.
12 fl. pr. krt.

!3486-jjfg!

!3486-jjgd!
Tørhedsgrad: tør

Tørhedsgrad: tør
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Druesort: Cataratto Chardonnay

Druesort: Nero d`Avola,
Sangiovese

Drikketemperatur: 10 o C

Drikketemperatur: 16 o C

Særpræg: skruelåg

Særpræg: skruelåg

Land: Italien

Land: Italien

34870464

34870525

Vino Da Tavola

Vino Da Tavola

En fyldig smag af røde bær
med en krydret note - fløjlsagtig
nydelse.

Let tilgængelig og saftig med
smagen af gule frugter i en mild
friskhed.

0,25 l. pr. fl.
24 fl. pr. krt.

0,25 l. pr. fl.
24 fl. pr. krt.

!3487-aege!

!3487-afcf!

Tørhedsgrad: tør

Tørhedsgrad: tør

Drikketemperatur: 16-18 o C

Drikketemperatur: 10 o C

Særpræg: skruelåg

Særpræg: skruelåg

Land: Italien

Land: Italien

34870730

34870563

J.P. Chenet

J.P. Chenet

Frugtig og kraftfuld med aromaer
af modne røde bær og svage
strejf af krydderier.

Livlig og frisk med smagen af
tropiske frugter og citrus.

0,25 l. pr. fl.
6 fl. pr. krt.

!3487-ahda!

0,25 l. pr. fl.
6 fl. pr. krt.

!3487-afgd!

Tørhedsgrad: tør
Druesort: Cabernet Sauvignon,
Syrah

Tørhedsgrad: tør
Druesort: Ugni Blanc, Colombard

Drikketemperatur: 16-18 o C

Drikketemperatur: 10 o C

Særpræg: skruelåg

Særpræg: skruelåg

Land: Frankrig

Land: Frankrig

34872109

34872116

Cuvee Vaucher Rouge

Cuvee Vaucher

Harmonisk og frugtig i en krydret
smag af røde bær og kirsebær.

Frisk og frugtig med aromaer af
gule frugter i den lange eftersmag.

0,25 l. pr. fl.
48 fl. pr. krt.

!3487-cbaj!

0,25 l. pr. fl.
48 fl. pr. krt.

!3487-cbbg!

Tørhedsgrad: tør

Tørhedsgrad: tør

Druesort: Grenache, Carigan,
Mourvedre

Druesort: Chardonnay, Grenache
Blanc, Terret

Drikketemperatur: 16-18 o C

Drikketemperatur: 10 o C

Særpræg: skruelåg

Særpræg: skruelåg

Land: Frankrig

Land: Frankrig

34873885

34873878

Hardy`s Shuttle
Shiraz Cabernet

Hardy`s Shuttle
Chardonnay

Kraftige bær øg sødlige kirsebær
med en kraftfuld krydret smag.

Saftig og let drikkelig med tropiske frugter og ananas.

0,25 l. pr. fl.
12 fl. pr. krt.

0,25 l. pr. fl.
12 fl. pr. krt.

!3487-diif!

!3487-dihi!

Tørhedsgrad: tør

Tørhedsgrad: tør

Druesort: Shiraz, Cabernet 		
Sauvignon

Druesort: Semillion, Chardonnay

Drikketemperatur: 16-18 o C
Særpræg: med vinglas
Land: Australien

Drikketemperatur: 10 o C
Særpræg: med vinglas
Land: Australien
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Mousserende vine

Mousserende vin
10203859

Schloss Rheinach
En fin, saftig og fyldig, mousserende vin. Med megen mildhed
og modenhed. En meget letdrikkelig vin.
0,75 l. pr. fl.
6 fl. pr. krt.

!1020-difj!
Tørhedsgrad: tør
Drikketemperatur: 10-11 o C
Land: Tyskland
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34872253

Arione Moscato D`Asti
Sødlig og fin - en orginal Moscato med noget særligt
over sig. Typiske aromaer af modne gule frugter i et
harmonisk samspil af sødme. En meget aromatisk
mousserende vin, der sagtens kan nydes til en dessert.
0,75 l. pr. fl.
6 fl. pr. krt.

Tørhedsgrad: sødlig
Druesort: Moscato
Drikketemperatur: 8-10 o C

!3487-ccfd!

Land: Italien

34871676

Asti Spumante Martini
Klassikeren i den italienske livsstil
- sødlig nydelse for alle. Lettilgængelig og opfriskende med
tydelige frugtnoter og blomsteragtige aromaer forenet i en
inspirerende sødme.
0,75 l. pr. fl.
6 fl. pr. krt.

!3487-bghg!
Tørhedsgrad: sødlig
Druesort: Moscato
Drikketemperatur: 8-10 o C
Land: Italien
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Mousserende vine

13886820

Nanci Carol, Cava
Brut
Lys gylden farve. Duften er
meget ren med masser af frisk
frugt. Smagen er velafbalanceret
med en tør eftersmag.
0,75 l. pr. fl.
6 fl. pr. krt.

!1388-gica!
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Tørhedsgrad: tør
Druesort: Xabobel
Drikketemperatur: 10-12 o C
Land: Spanien

34870679

Cremant D`Alsace
Brut
En meget typisk cremant - traditionelt gæret. Sprudlende og
mousserende med stimulerende
frugtaromaer af pære og citrus
forenet i en klar, ren og elegant
smag. Den klassiske franske
aperitif med en boblende karakter.
0,75 l. pr. fl.
6 fl. pr. krt.

!3487-aghj!
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Tørhedsgrad: tør
Druesort: Pinot blanc
Drikketemperatur: 8-10 o C
Land: Frankrig

13929084

Medot Brut Tradition
Meget behagelig champagne med en dejlig
imødekommende tør og frugtig stil. Smagen
er elegant, let fedmefyldt og rig på tropiske
frugter.
0,75 l. pr. fl.
6 fl. pr. krt.

Tørhedsgrad: tør
Druesort: Chardonnay, Pinot Noir,
Pinot Meunier
Drikketemperatur: 10-12 o C

!1392-jaie!
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13857219

Mousserende vin
Chardonay Brut
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Let og frugtrig mousserende vin
med fine bobler og en indsmigrende duft og smag af friske
druer og fersken.
0,75 l. pr. fl.
6 fl. pr. krt.

!1385-hcbj!
Tørhedsgrad: tør
Druesort: Chardonnay
Drikketemperatur: 13-14 o C
Land: Frankrig
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Vermouth

Vermouth
Vermouth eller endnu bedre på fransk ”Wermut” er i dag indbegrebet af en aromatiseret vin med krydderier og urter. Den bliver krydret
med havemalurt (lat. Artemisia absinthium), hvilket tydeligt præger smagen på grund af de bitre aromastoffer. Vermouthens egentlige
oprindelsesområde er Norditalien i egnen omkring Torino, hvor opskriften blev opfundet i det 18. århundrede. Tilsætningen af krydderier
tjente i begyndelsen til maskeringen af ubehagelige aromastoffer i billige vine. Vermouth er i dag med alle sine facetter en vellidt aperitif
i hele verden.

10198513

Noilly Prat Original Dry
Kongen af de tørre aperitifs - let
krydret i smagen med en opsigtsvækkende bitter note på grund af
dens specielle urteblanding. Lidt
karamel i ganen med en typisk
vinagtig aroma.
1 l. pr. fl.
6 fl. pr. krt.

!1019-ifbd!
Tørhedsgrad: tør
Drikketemperatur: 9-12 o C
Land: Frankrig
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10198957

Martini Bianco
Den klassiske apeitif fra Italien,
mild med en let note af vanilje.
0,75 l. pr. fl.
6 fl. pr. krt.

Tørhedsgrad: sød
Drikketemperatur: på is

!1019-ijfh!

Land: Italien

10198988

Martini Rosso
Den klassiske aperitif fra Italien,
let bitter med sødlige noter af
frugt.
0,75 l. pr. fl.
6 fl. pr. krt.

!1019-ijii!
Tørhedsgrad: sød
Drikketemperatur: på is
Land: Italien

10199015

Martini Extra Dry
Den klassiske aperitif fra Italien,
meget bitter med vinagtig note.
0,75 l. pr. fl.
6 fl. pr. krt.

!1019-jabf!
Tørhedsgrad: ekstra tør
Drikketemperatur: på is
Land: Italien
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Hedvin

Hedvin
34870891

Madeira Finest Full Rich
En sand nydelse fra den atlantiske ø.
Delikat og indbydende med kraftige
aromaer af tørrede frugter og fint
krydrede røgagtige nuancer. En rigtig
madeira modnet i fem år.

0,75 l. pr. fl.
6 fl. pr. krt.

!3487-aijb!
Tørhedsgrad: fuldsød
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13724450

Kopke Rosé Porto
Smagen er frisk og blomsteragtig
med hints af vilde røde frugter og en
dejlig rundhed i afslutningen. Velegnet både som apertif, til frugtdesserter samt efter maden.
0,5 l. pr. fl.
6 fl. pr. krt.

!1372-eefa!

Druesort: Tinta Negra Mole,
Malmsey

Tørhedsgrad: tør

Drikketemperatur: 16-18 o C

Drikketemperatur: 10-12 o C

Område: Madeira

Land: Portugal

Særpræg: skruelåg

Område: Porto

13857479

Graham´s the Tawny
En fadlagret portvin. Vintage Port er
husets prestigevin, laves kun i særligt
fremragende år.
Tørhedsgrad: tør
		
0,75 l. pr. fl.
6 fl. pr. krt.

Druesort: Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Barroca, Tinta
Roriz og Tinto Cao
Drikketemperatur: 12-14 o C
Land: Portugal

!1385-hehj!

Område: Porto

34870709

Tawny Rød
En typisk ren og frugtbetonet
Tawny Port med en tydelig aroma af tørrede frugter og mandler.
En fløjlsagtig frugtoplevelse, som
apetif eller til en dessert.
0,75 l. pr. fl.
6 fl. pr. krt.

!3487-ahaj!
Tørhedsgrad: fuldsød
Drikketemperatur: 16-18 o C
Land: Portugal
Område: Porto
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34870846

Hedvin

Ruby Romariz
Særlig kraftig og frugtig - typisk
Ruby Port med en fløjlsagtig
smag. Blød og afbalanceret med
aromaer af røde modne bær
sammen med et nøddeagtigt
strejf.		
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a sød til
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0,75 l. pr. fl.
6 fl. pr. krt.

!3487-aieg!
Tørhedsgrad: fuldsød
Drikketemperatur: 12-14 o C
Land: Portugal
Område: Porto

34870839

Hvid Romariz
En kraftfuld og letdrikkelig, hvid portvin
med en behagelig frugtsødme. Dybe
aromaer af tropiske frugter forenes med
strejf af honning og marcipan.

0,75 l. pr. fl.
6 fl. pr. krt.

Tørhedsgrad: fuldsød
Drikketemperatur: 10-12 o C
Land: Portugal

!3487-aidj!
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Område: Porto
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13857615

Graham´s LBV
Dyb farve med et let, mørkerødt skær. Duften er
fyldt med mørke bær, grøntsager, tobak og sød
lakrids. Smagen er elegant med en rig, sødmefuld
frugt, der afbalanceres af den fine syre.
Tørhedsgrad: tør

0,75 l. pr. fl.
6 fl. pr. krt.

Druesort: Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Barroca, Tinta
Roriz og Tinto Cao
Drikketemperatur: 12-14 o C

!1385-hgbf!

Land: Portugal
Område: Porto
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Hedvin
34870815

Cream Sherry
Mørk gylden med en udpræget
frugtbouquet. Fyldig og kraftig i
smagen af tørrede frugter med en
typisk nøddearoma. Komplekst
aromatisk med en fuld sød smag en modnet sherry.
0,75 l. pr. fl.
6 fl. pr. krt.

!3487-aibf!
Tørhedsgrad: fuldsød
Druesort: Palomino
Drikketemperatur: 10-14 o C
Land: Spanien
Område: Jerez
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13916190

Rich Oloroso Cream
sherry DO

13916237

Hidalgo Amontilado
sherry DO
Denne Amontillado er en
meget aromatisk, strågylden
solera-lagret sherry, fremstillet på Palomino Fino. Duft
og smag har koncentrerede
og syrefaste elementer af
nødder, oliven og mandler
og en anelse røg. Smagen er
halvtør med let fylde og en
lang, nuanceret finish.
0,75 l. pr. fl.
6 fl. pr. krt.

!1391-gcdh!

Morenita Cream er et sammenstik af Oloroso (på
Palomino Fino) og Pedro
Ximénez i forholdet 80/20,
som har været turen gennem
soleraen. Blandingen af de
to vintyper har givet en sød,
men ikke sliksød eller tung
hedvin, der er fremragende
sammen med desserter, hvor
andre søde vine ellers har
det umådelig svært. I duft
og smag får man et intenst
indtryk af rosiner, nødder,
vaniljebudding, karamel, lidt
bergamot og citrusskal.
0,75 l. pr. fl.
6 fl. pr. krt.

!1391-gbja!

Tørhedsgrad: halvtør

Tørhedsgrad: halvsød

Druesort: Palonino

Druesort: Palomino

Drikketemperatur: 10-12 o C

Drikketemperatur: 10-12 o C

Land: Spanien

Land: Spanien

Område: Jerez

Område: Jerez
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Dessertvine

Dessertvin
10023259

Eschenauer
Sauternes
Sauternes – en frisk dessertvin.
Fyldig i smagen og med en
udpræget duft af frugtaromaer
og en skøn sødme. En oplevelse
af den særlige slags for alle der
ønsker sig noget særligt.
0,5 l. pr. fl.
6 fl. pr. krt.

!1002-dcfj!
Tørhedsgrad: sød
Druesort: Sauvignon Blanc,
Semillon, Muscadelle
Drikketemperatur: 10-12 o C
Land: Frankrig

13916145

Marsala Belfiore Dolce
DOC
Marsala er en hedvin fra Siciliens
vestkyst og har sit navn fra
byen af samme navn. Den fås i
forskellige tørhedsgrader fra tør
til sød. Denne Masala er ”Dolce”,
dvs. sød og kan bruges som
dessertvin og til bagværk, hvor
den indgår som ingrediens, til
Tiramisu – eller til blot at nyde,
som den er.
0,75 l. pr. fl.
6 fl. pr. krt.

!1391-gbef!
Tørhedsgrad: sød
Druesort: Grillo, Inzolia,
Damaschino & Cataratto
Drikketemperatur: 15-17 o C
Land: Italien
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12107759

Sensi Vin Santo del
Chianti
En herlig nydelse – fløjlsblød med
kraftfuld aroma af modne frugter
og vild honning.
0,5 l. pr. fl.
6 fl. pr. krt.

!1210-hhfj!
Tørhedsgrad: sød
Druesort: Trebbiano, Malvasi
Drikketemperatur: 9-10 o C
Land: Italien

13216795

Kracher
Beerenauslese Cuvée
Ualmindelig kompleks med
tydelige aromaer fra eksotiske
og tørrede frugter i et harmonisk
samspil af sødme og syre. En
dessertvin med finesse og
elegance.
0,375 l. pr. fl.
6 fl. pr. krt.

!1321-ghjf!
Tørhedsgrad: sød
Druesort: Chardonnay, Riesling
Drikketemperatur: 10-12 o C
Land: Østrig

Ved Neusiedlersee i den lille by Illmitz ligger den 20 ha store vingård, der ejes af den
usædvanlige familie Kracher. Et lille traditionsbundet team, der er kendt og har forbindelser
i hele verden.
Alois Kracher, der døde i 2007, opdagede potentialet i sine vinmarker, som kombineret
med klimaet gav mulighed for at fremstille søde specialiteter. I dette klima udvikler Botrytis
Cinerea alle sine facetter.
Hos familien Kracher koncentrerer man sig om det, som naturen giver, og i dag bliver over
80% af den producerede mængde fremstillet som søde vine. Man har specialiseret sig, og
navnet Kracher står i dag for de bedste dessertvine i verden.
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Alkoholfrie vine

Alkoholfri vin
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10728352

Schloss Kronsburg
En fløjlsagtig rødvinsnydelse uden
alkohol. Saftige typiske vinaromaer af
røde bær og kirsebær i en behagelig
frugtsødme.
Tørhedsgrad: mild let drikkelig

0,75 l. pr. fl.
6 fl. pr. krt.

Druesort: Cabernet Sauvignon,
Grenache, Merlot
Drikketemperatur: 16-18 o C
Land: Tyskland

!1072-idfc!

Særpræg: skruelåg

10728499

Schloss Kronsburg
En typisk vinagtig oplevelse uden
alkohol. Tydelige aromaer af gule
frugter i samspil med sødme og
mild syre - let drikkelig.
Tørhedsgrad: mild let drikkelig

0,75 l. pr. fl.
6 fl. pr. krt.

!1072-iejj!

Druesort: Sylvaner
Drikketemperatur: 9-10 o C
Land: Tyskland
Særpræg: skruelåg
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Bag in box

Bag in box
Vin i Bag in Box – et gastronomikoncept med mangfoldige anvendelsesmuligheder. Slut på problemet med at komme af
med de tomme flasker, rengøringen af tappeanlægget og alle de vanskeligheder, som opstår i en restaurant eller bar med en
høj udskænkningsmængde. Udskænkningen af vinen fungerer på grund af det tryk, der findes i boksen. Hvis det er ønsket, kan man også slutte den til et tappeanlæg. Allerede kølet og beskyttet af det rigtige hylster holder hvidvinen temperaturen
i mindst seks timer. Efter åbningen holder vinen sig i seks uger, da den er beskyttet imod alle skadelige indflydelser og frem for alt ikke
kommer i direkte kontakt med luften. En let og pengebesparende løsning, der kan anvendes i mange gastronomiske områder.

12450374

EG Rotwein Tetra
En fyldig og rund rødvin med
aroma af røde bær i den typiske
smag.
1 l. pr. pk.
12 pk. pr. krt.

Tørhedsgrad: tør
Drikketemperatur: 16-18 o C

!1245-adhe!

Land: Tyskland

12450350

EG Weisswein Tetra
En let drikkelig og mild hvidvin
med de typiske vinagtige aromaer i den saftige smag.
1 l. pr. pk.
12 pk. pr. krt.

Tørhedsgrad: halvtør
Drikketemperatur: 9-10 o C

!1245-adfa!
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Land: Tyskland

34870587

34870570

Pinard

Pinard

En typisk rødvin med aromaer
af røde frugter i en behagelig
restsødme.

En saftig “ franzose” med
aromaer af gule frugter i en let
tilgængelig mild smag.

1 l. pr. pk.
12 pk. pr. krt.

1 l. pr. pk.
12 pk. pr. krt.

!3487-afih!

!3487-afha!

Tørhedsgrad: halvtør

Tørhedsgrad: halvtør

Drikketemperatur: 16-18 o C

Drikketemperatur: 9-10 o C

Land: Frankrig

Land: Frankrig

34869901

34869895

Verdeca Vito

Primitivo Vito/
Aglianico

En frisk Cuvee fra Sicilien. Tydelige noter af ananas og abrikoser
forbindes med et let krydret hint
og af et strejf citrus til en herlig
hvidvin med en blød smag.

Siciliens aromafyldte verden med
internationalt touch. Lige dele
kraft og elegance med en tilpas
syre, der giver en komplet vin.
Tørhedsgrad: tør

Tørhedsgrad: tør

3 l. pr. box

Druesort: Verdeca Chardonnay

3 l. pr. box

Drikketemperatur: 16-18 o C

Drikketemperatur: 9 o C

!3486-jjab!

Land: Italien

Druesort: Nero d`Avola,
Primitivo

!3486-jijf!

Land: Italien
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Bag in box

14003301

14003233

Crianzas Y Vinedos, hvidvin

Crianzas Y Vinedos, rødvin

En opsigtsvækkende og frisk bordvin
fra Rioja. Let drikkelige frugtaromaer af
ananas, æbler og ferskner i en bitterkraftig smagsoplevelse. En let fintkrydret
note i en mild syre - en typisk spansk vin.

En typisk spansk rødvin. Fløjlsagtig og
saftig med kraftfulde aromaer af røde
bær i en harmonisk komposition med
en finkrydret note. Fyldig og fint afbalanceret.

10 l. pr. box

10 l. pr. box

Tørhedsgrad: tør
Drikketemperatur: 8-10 o C

!1400-ddab!
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Tørhedsgrad: tør
Drikketemperatur: 16 o C

!1400-dcdd!

Land: Spanien

Land: Spanien

34873786

34873793

Faustino Macabeo

Faustino Tempranillo

En frisk, spansk hvidvin med
megen smag. Herlige og klare
frugtaromaer af sødlige pærer og
kvæder forener sig med noter af
anis til en ubesværet oplevelse.
Let, aromatisk og intensiv.

En stærk og velsmagende rødvin
fra Spanien. Intensive aromaer
af modne jordbær, hindbær og
blåbær forenes med nuancer af
eukalyptus i en fløjlsagtig sødlig
smag.

10 l. pr. box

10 l. pr. box

!3487-dhig!

!3487-dhjd!

Tørhedsgrad: tør

Tørhedsgrad: tør

Druesort: Macabeo

Druesort: Tempranillo

Drikketemperatur: 8-10 o C

Drikketemperatur: 16 o C

Land: Spanien

Land: Spanien

13918095

13918101

13476182

WineBox Chile
Chardonnay

WineBox Chile
Carmenére

Baron D`Arinac Rouge

Chardonnay er en af Chiles typiske
druesorter. Den har aroma af abrikoser
og pærer med et strejf af karamel. Den
er frisk og liflig og er en let drikkelig vin.

Carmenére har en dybrød farve
med aroma af sort peber og
solbær. Den er harmonisk og
fremstår blød i eftersmagen.

10 l. pr. box

10 l. pr. box

!1391-iajf!

!1391-ibab!

Let og aromatisk rødvin med de friske
aromaer af kirsebær og røde bær i den
fyldige smag. Let tilgængelig med en
let krydret note - en ideel husvin.
10 l. pr. box

!1347-gbic!

Tørhedsgrad: tør

Tørhedsgrad: tør

Druesort: Chardonnay

Druesort: Carmenére

Tørhedsgrad: tør

Drikketemperatur: 10-12 o C

Drikketemperatur: 14-16 o C

Drikketemperatur: 16-18 o C

Land: Chile

Land: Chile

Land: Frankrig

13243630

34827956

Baron D`Arignac Blanc

Vintønde m/fod BIB system, 5-10 l.

Ungdommelig og frisk - en
fransk Blanc med let karakter.
Saftig med frugtige nuancer af
æbler og pærer i ganen. Et strejf
af citrus i eftersmagen.

Denne ”gammeldags” vintønde er til dine BIB 5 eller 10
liters. Nem og enkel tilslutning der gør, at du kan servere
vine på en charmerende måde i karafler.

!3482-hjfg!

10 l. pr. box
Tørhedsgrad: tør
Drikketemperatur: 8-10 o C

!1324-dgda!

Land: Frankrig
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Økologiske druer

Vine fremstillet af
“økologisk” dyrkede druer
13857653

“Økologisk” Osoti Joven Rioja
En flot og alsidig Rioja. Let fadlagret,
frugtrig og krydret.
0,75 l. pr. fl.
6 fl. pr. krt.

Tørhedsgrad: Halvtør
Druesort: Tempranillo, Mazuelo
Drikketemperatur: 16-18 o C

!1385-hgfd!
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Område: Rioja

13857660

“Økologisk”
Passerel Rouge
Ungdommelig, men mørk og
kraftfuld vin med frugt og fylde. En
alsidig madvin.
0,75 l. pr. fl.
6 fl. pr. krt.

!1385-hgga!
Tørhedsgrad: Halvtør
Druesort: Merlot, Cabernet
Drikketemperatur: 16-18 o C
Område: Languedoc

13857844

“Økologisk”
Passerel Blanc
Halvtør og frisk. Som aperitif, til forretter med fisk og fjerkræ, asiatisk
mad, og lidt ost.
0,75 l. pr. fl.
6 fl. pr. krt.

!1385-hiee!
Tørhedsgrad: Halvtør
Druesort: Vermentino, Muscat
Drikketemperatur: 10-12 o C
Område: Languedoc
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Økologiske vine

13857875

“Økologisk” Robe Rosso
Frisk og frugtrig, dyb rød.
0,75 l. pr. fl.
6 fl. pr. krt.

!1385-hihf!
Tørhedsgrad: Halvtør
Druesort: Sangiovese, Cabernet
Drikketemperatur: 16-18 o C
Område: Umbrien

:: 100

13857691

“Økologisk” Chardonnay
Reserve Fairtrade
Halvtør, krydret og elegant
fadlagret. Dyb gylden farve.
0,75 l. pr. fl.
6 fl. pr. krt.

!1385-hgjb!
Tørhedsgrad: Halvtør
Druesort: Chardonnay
Drikketemperatur: 10-12 o C
Område: Sydafrika
Særpræg: skruelåg

13857745

“Økologisk” Cabernet
Sauvignon Reserve
Fairtrade. Krydret og fyldig vin med
dyb farve og god fylde.
0,75 l. pr. fl.
6 fl. pr. krt.

!1385-hhef!
Tørhedsgrad: Halvtør
Druesort: Cabernet Sauvignon
Drikketemperatur: 16-18 o C
Område: Sydafrika
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Økologiske vine
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13892425

“Økologisk” Bio Bon
Rosévin
Ligefrem og frugtrig med toner
af lyse bær i både duft og
smag.
0,75 l. pr. fl.
6 fl. pr. krt.

!1389-cecf!
Tørhedsgrad: tør
Druesort: Grenache Noir
Drikketemperatur: 12-14 o C
Område: Languedoc
Roussillon
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13892487

“Økologisk” Bio
Bon Syrah
Mørk dyb farve med et svagt
lilla skær. Duften har toner af
brombær og mørke kirsebær.
Smagen er fyldig med fede,
modne tanniner.
0,75 l. pr. fl.
6 fl. pr. krt.

!1389-ceih!
Tørhedsgrad: tør
Druesort: Syrah
Drikketemperatur: 14-16 o C
Område: Languedoc
Roussillon

13471453

“Økologisk” Bio Bon Chardonnay
Lys gylden farve med et svagt grønligt skær i
kanten. Duften har toner af fersken, abrikos og
blomster. Smagen er dejligt imødekommende
med toner af frugt, vanilje og smør.
0,75 l. pr. fl.
6 fl. pr. krt.

!1347-befd!

Tørhedsgrad: tør
Druesort: Chardonnay
Drikketemperatur: 14-16 o C
Område: Languedoc
Roussillon
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Beskrivelser af
udvalgte hvidvinsdruer
Catarratto

En af de mest udbredte grønne druer i Italien, hvor den i
dag fortrinsvis anvendes som destilleret eller som most.
Catarratto indgår i marsala og en række andre sicilianske
doC-vine.

Colombard

Grøn drue der er i fremgang i Sydafrika og Australien. God
syre og ferskenagtig i smagen. Benyttes i Frankrig mest i
blandinger. Anvendtes tidligere mest som destillat til Cognac.

Chardonnay

Er med sin lidt lyserøde skal meget nem at genkende i
forhold til de andre hvide druer. Skaber bemærkelsesværdige resultater i Alsace, men laver også flotte vine i oversøiske lande som Chile og USA. Meget aromatisk duft med
let genkendelige, kraftige nuancer af krydderier, blommer
og nyudsprungne roser.

Grüner Veltliner

Kendes bedst fra Østrig, hvor det er den mest plantede druesort. Er meget hårdfør og kan præstere et udbytte op mod
100 hl pr. ha. En typisk Grüner Veltliner er frugtrig og tør
med en dominans af hvid peber. Bør drikkes, mens den er
ung og frisk.

Malvasia Bianca

Har vundet vinbøndernes hjerte over hele verden. Er dog
ikke den mest plantede druesort, – denne ære går til den
tvivlsomme Arien, der er plantet over hele Spanien. Chardonnay er let at dyrke, meget resistent og giver vin, der
falder i forbrugernes smag. Når den er bedst, kan man
finde smør, honning, karamel, æble, pære og flødekaramel
i smagen. Chenin Blanc: Har et højt syreindhold og dermed
evnen til et langt liv. De bedste resultater ses i Loire, men
den dyrkes over hele verden. Giver duft af æbler, abrikos,
nødder og marcipan.

En grøn druesort, der spiller en stor rolle i Italien. Druen optræder ofte i blandinger med Trebbiano. På grund af sit store
sukkerindhold er den meget velegnet som sparringspartner
i dessertvinen Vin Santo.

Garganega

Kendes hovedsageligt fra Rhône, hvor den står bag distriktets største hvide vine. Har en intens duft af urter og limemarmelade.

Grøn drue fra Veneto. Den er den vigtigste ingrediens i Soave
vinene. Ved lavt udbytte kan den producere fine vine med
det strejf af citrus og mandler, som har givet Soave sit ry.
Garganega er den femte mest dyrkede drue i Italien.

:: 104

Gewürztraminer

Marsanne

Moscato

Det italienske navn for muscat. En grøn druesort med et betydeligt naturligt sukkerindhold, der bruges overalt i Italien
til mere end 50 forskellige moscatbaserede vine. Druen er
ligeledes udbredt i Frankrig, Spanien, Tyskland, Ungarn og i
det tidligere Sovjetunionen.

Riesling

Mange har endnu ikke “opdaget” druen med verdens
største smagsmæssige spændvidde. Kan være knastør nederst på en skråning, men indsmigrende og sød øverst på
samme skråning. Dyrkes overalt, men kendes bedst fra sine
enestående resultater i Tyskland og Alsace. Dufter af grønne
æbler, kvæde, lime, ristet brød som ung og petroleum (positivt!) som ældre.

Sauvignon Blanc

Er pga. sin elegante og meget stilrene, sprøde vinstil ved at
blive alternativet til den ofte meget fedmefyldte Chardonnay. Kendes bedst fra Loire i Frankrig, Chile og New Zealand,
hvor den skaber de bedste resultater, men dyrkes ellers med
gode resultater over hele verden. Dufter af stikkelsbær, nyslået græs, friske solbærblade og lyse blomster.

Sylvaner

Hvid drue, der dyrkes i Tyskland og Alsace. Druen giver
generelt middelmådige, neutrale vine, men kan med det
rigtige terroir give store smagsoplevelser – eksempelvis fra
dele af Alsace.

Trebbiano

Den mest udbredte grønne drue i Italien og i Frankrig, hvor
den hedder Ugni Blanc. Druen giver lette og lidt neutrale
vine, der skal drikkes unge.

Vermentino

En meget aromatisk grøn drue, der bruges på Sardinien og
i Ligurien. Anvendes også i Roussillon-Languedoc området.
Giver livlige og karakterfulde vine.

Viognier

Bedst kendt fra Rhônedalen, hvor den bl.a. står bag den
berømte Condrieu. Flere oversøiske vinlande har også taget
druen til sig, da den klarer tørke godt. En typisk Viogniervin har en kraftig gul farve og inciterende duft og smag af
abrikoser, ferskner og blomster

Sémillon

Grundstenen i hvid Bordeaux og hoveddruen i Sauternes.
Vil som almindelig hvidvin aldrig nå samme højder som
Sauvignon Blanc, som den i øvrigt ofte blandes med, når
den dyrkes traditionelt. Men, når den angribes af ædel råddenskab, fås en sød vin, der hører blandt verdens bedste.
Duften domineres ofte af honning, ristet brød, citrus og
græs. Dyrkes fortrinsvis i Frankrig – Bourdeaux og Provence
– men tillige i Chile og i særlig grad i Kroatien.
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Beskrivelser af
udvalgte rødvinsdruer
Alicante Bouschet

En krydsningdrue lavet af Henri Bouschet i 1866. I kraftig
tilbagegang over det meste af verden. Dyrkes i dag stort
set kun i Alentejo i Portugal og hos enkelte producenter i
Californien. Blandes ofte med Cabernet Sauvignon, hvilket
hjælper på dens grundliggende strukturproblemer.

Barbera

Den drue, vi oftest støder på i Italien, hvor den repræsenterer
et væld af forskellige stilarter. Dyrkes også med overbevisende resultater i en del oversøiske lande, bl.a. Argentina.
Kendetegnet ved flot duft af kirsebær og en let tør eftersmag.

Bastardo

Portugisisk rødvinsdrue, der ofte bruges i blandinger, fordi
den kan bidrage med farve og substans. En af de tilladte
druer i portvin.

Cabernet Franc

Knapt så udbredt. De bedste resultater hentes i Loire-dalen,
men bruges også ofte som ”tilsætning” i Bordeaux. Giver
intens duft af hindbær og violer og tilfører en stringent smag,
der i visse områder gør den i stand til at ligge i flere årtier.
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Cabernet Sauvignon

Uden tvivl verdens mest kendte og populære rødvinsdrue.
Kendes specielt fra Bordeaux, men bruges efterhånden globalt, hvor den står bag en stor del af verdens største vine.
Druerne, der modnes sent, er ofte meget små og mørke.
Giver vinen intens farve, udpræget duft af solbær og godt
indhold af garvesyre og dermed evne til at lagre.

Canaiolo

En traditionsrig makker til Sangiovese i de fleste Chiantivine. Blødgør den barske struktur i Sangiovesedruen. Bruges
kun som blandingsdrue, og der dyrkes kun ca. 4000 ha. med
denne drue i hele Italien.

Carignan

En blå drue, der i årtier har været kendetegnet som bidragsyder til den europæiske vinsø. De seneste år har producenter både på Sardinien og i Sydfrankrig og Spanien vist, at der
kan skabes endog meget flotte vine på Carignan.

Carmenère

En gammel fransk rødvinsdrue, der i dag mest forbindes
med Chile. I mange år blev den betragtet som synonym med
Merlot.

Cinsault

En mørk blå drue, der er modstandsdygtig mod tørke. Meget
udbredt i Sydfrankrig, hvor den blandes med Grenache og
Syrah. Kræver lavt udbytte pr. ha. for at træde i karakter. I
Frankrig er der 40.000 ha. med Cinsault. Druen er identisk
med den Syditalienske Ottavianello-drue.

Corvina

Grenache

Regnes af mange på niveau med Syrah. Frembringer
netop i kompagniskab med Syrah i Rhône og Australien
bemærkelsesværdige vine, men er også kendt som en af
de “nyere” druesorter i Syd- og Sydvestfrankrig. Giver ofte
“varm” vin med stor krop og flot frugt.

Malbec

Den vigtigste blå drue til fremstilling af Valpolicella og Amarone. Dyrkes fortrinsvis i Veneto i Norditalien. Blandes som
regel med Molinara og Rondinella. Corvina er karakteriseret
ved en særlig mandelaroma.

Tidligere udelukkende kendt fra Frankrig. Indgår bl.a. med
en mindre andel i Bordeaux-vin og dyrkes som en af hoveddruerne i Cahors under navnet Auxerrois. Skaber i dag overbevisende resultater i de oversøiske vinlande som f.eks.
Argentina og Chile. Minder om Merlot, men knap så blød.
Dufter af mørke bær, kaffe og lakrids.

Gamay

Merlot

Druen bag al rød Beaujolais. En drue med en forfriskende
lethed og en stor frugtsmag. Indeholdet af garvesyre er lavt.
I 1990 var der 33.600 ha. med Gamaydruer i Beaujolais.
Druen forekommer kun få steder uden for Frankrig – heriblandt Californien og Schweiz.

Graciano

En meget aromatisk blå drue, der fortrinsvis dyrkes i Rioja.
Druen giver vine med tydeligt præg af lakrids. Den dyrkes
under navnet Morrastrel i Sydfrankrig og Tinta Miúda i Portugal.

Udbredt over hele verden, men de bedste resultater skabes stadig i Frankrig – og ikke mindst i Saint-Émilion og
Pomerol. Modnes tidligt og giver vinen en flot dyb farve og
en intens fløjlsblød duft af bolsjer og svesker.

Montepulciano

En blå druesort fra Mellem- og syditalien, der giver kraftige
og robuste vine. I hele Italien er der ca. 31.000 hektarer med
Montepulciano. Druen er kroppen bag den ofte fremragende
vin –Montepulciano di Abruzzo.
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Mourvedre

Den næstvigtigste drue i Spanien, hvor den kaldes Monastrell. I Frankrig dyrkes den blandt andet i det sydlige Rhône,
hvor den værdsættes for dens struktur, intense frugtsmag og
solbærduft. Den spiller ofte en mindre rolle i blandinger, men
betragtes generelt som mere kødrig end Syrah, strammere
end Grenache og mere charmerende end Carignan.

Nebbiolo

Står bag nogle af Italiens bedste Piemonte-vine. Vinavlere
verden over har også eksperimenteret med den, dog uden
nævneværdige resultater. Giver kraftfulde vine, der vinder
ved lagring. Genkendes på markant duft af tjære, lakrids,
violer, roser, blommer, frugtkage og bitter chokolade.

Negroamaro

Direkte oversat betyder druenavnet “den sorte bitre”,
men under kyndige hænder – specielt i Apulien – får man
velkrydrede, fyrige vine med masser af sol, sommer og italiensk charme.

Nero d’Avola

Den mest kendte og formentlig også bedste af de sicilianske
blå druer. Der fremstilles i dag store vine med et godt gemmepotentiale på Nero d’Avola. Druen dyrkes på Sicilien på
knap 20.000 ha.
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Periquita

En meget alsidig blå druesort, der har gamle traditioner i det
sydlige Portugal. Ordet Periquita betyder papegøje.

Pinot Noir

Specielt kendt fra Bourgogne-distriktet, hvor den frembringer de største resultater. Begynder dog også at give bedre
og bedre resultater i de oversøiske vinområder som Oregon,
New Zealand og Chile. Foretrækker et relativt køligt klima.
Giver intens duft af jordbær, kirsebær og solbær med svag
bærsødme.

Primitivo

Er identisk med den amerikanske drue Zinfandel. Bruges i
Italien primært i Calabrien og Puglien, hvor den kan skabe
fyldige, aromatiske vine med gemmepotentiale.

Sangiovese

Dominerer det centrale Italien, men kun i Toscana, hvor den
bl.a. kendes fra Chianti og Brunello og viser her sit fulde potentiale. Forsøgsplantes over hele verden, og specielt i Chile
og Australien har den skabt overbevisende resultater. Dufter
ofte af kirsebær, tobak og urter.

Syrah

En ædel blå drue med et højt indhold af garvesyre. Bruges
ofte til vine med lang levetid, som franske hermitage. Er
stamfaderen til den australske Shiraz og den argentinske
Balsamina. I Frankrig dyrkes den primært i Rhône-området.
Druen stammer formentlig oprindelig fra Syracusa på Sicillien.

Syrah / Shiraz

Trincadeira

En lokal drue, der dyrkes i det sydlige Portugal – blandt andet Alentejo-provinsen.

Zinfandel / Primitivo

Satte for alvor Californien på verdenskortet. Kendes også fra
Italien under Primitivo-navnet. Skaber herlige røde vine med
flot duft af brombær, krydderier og friskmalet sort peber.

Trives bedst i varmt klima og har specielt vist fantastiske
resultater i Rhône, Chile og det sydlige Australien. Giver intense, kraftige vine, der dufts- og smagsmæssigt domineres
af mørke bær, sort peber, tjære og violer. Hvis udbyttet holdes nede på relativt lavt niveau, kan man producere vine,
der kan henlægges i flere årtier.

Tempranillo

Spaniens hoveddrue. Kendes fra store vine i Rioja og Ribera
del Duero. Lagres ofte på egetræsfade, hvor den får smag
af vanilje, jordbær og flødekaramel. I “ren” tilstand giver den
en frugtrig og livlig vin.

Touriga Nacional

Den mest værdsatte blå drue til portvin. Giver meget garvesyreholdige vine. Anvendes også til fremstillingen af egentlige rødvine – ofte af høj kvalitet.
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Nonfood varer

Nonfood varer
12988105

12988235

Vinglas - Riesling

Vinglas - Beaujolais

30 cl, H220 mm, Ø76 mm

46,5 cl, H222 mm, Ø98 mm

6 glas pr. krt.

6 glas pr. krt.

!1298-ibaf!

!1298-icdf!
12988082

Vinglas - Cabernet
54 cl, H244 mm, Ø92 mm

!1298-iaic!
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12988075

12988099

Vinglas - Sauvignon

Vinglas - Cabernet

40,8 cl, H232 mm, Ø84 mm,
med fyldestreg 0,2 l

54 cl, H244 mm, Ø92 mm,
med fyldestreg 0,2 l

6 glas pr. krt.

!1298-iajj!

!1298-iahf!

6 glas pr. krt.

12988211

12988228

Vinglas - Bordeaux

Vinglas - Bourgogne

68 cl, H267 mm, Ø94 mm

69,2 cl, H234 mm, Ø144 mm

6 glas pr. krt.

6 glas pr. krt.

!1298-icbb!

!1298-icci!
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Champagneglas
20,9 cl, H252 mm, Ø72 mm
6 glas pr. krt.

!1298-ibbc!

12988181

13724023

Champagneglas

Cognacglas

29,7 cl, H234 mm, Ø72 mm

61,6 cl, H171 mm, Ø112 mm

6 glas pr. krt.

6 glas pr. krt.

!1298-ibib!

!1372-eacd!

12988174

12988204

Whiskyglas

Longdrinkglas

38,9 cl, H90 mm, Ø96 mm

54,2 cl, H165 mm, Ø80 mm

6 glas pr. krt.

6 glas pr. krt.

!1298-ibhe!

!1298-icae!

12988136

13733018

Vandglas

Vandglas

35,7 cl, H144 mm, Ø70 mm

24,6 cl, H140 mm, Ø60 mm

6 glas pr. krt.

6 glas pr. krt.

!1298-ibdg!

!1373-dabi!
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12169160

Vinglas - Bordeaux
83,9 cl, H248 mm, Ø116 mm

!1216-jbga!
12592067

Vinglas - Bordeaux
83,9 cl, H248 mm, Ø116 mm,
med fyldestreg 0,2 l
12169115

Vinglas
61,3 cl., H247 mm, Ø100 mm.

!1259-cagh!
6 glas pr. krt.

!1216-jbbf!
12169122
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Vinglas

12169177

61,3 cl, H247 mm, Ø100 mm,
med fyldestreg 0,2 l

Vinglas - Bordeaux
76,8 cl, H275 mm, Ø99 mm

!1216-jbcc!

6 glas pr. krt.

6 glas pr. krt.

!1216-jbhh!

12169030

12169078

Vinglas

Vinglas - Bourgogne

30,2 cl, H230 mm, Ø73 mm

46 cl, H229 mm, Ø91 mm

!1216-jada!

!1216-jahi!

12169061

12169092

Vinglas

Vinglas - Bourgogne

30,2 cl, H230 mm, Ø73 mm,
med fyldestreg 0,2 l

46 cl, H229 mm, Ø91 mm,
med fyldestreg 0,2 l

!1216-jagb!

!1216-jajc!

6 glas pr. krt.

6 glas pr. krt.

12592166

12592173

Grappaglas

Grappaglas

12,4 cl, H204 mm, Ø60 mm

12,4 cl, H204 mm, Ø60 mm, med fyldestreg 0,2 l

6 glas pr. krt.

6 glas pr. krt.

!1259-cbgg!

!1259-cbhd!

12169146

12169153

Champagneglas

Champagneglas

21,9 cl, H253 mm, Ø72 mm

21,9 cl, H253 mm, Ø72 mm, med fyldestreg 0,2 l

6 glas pr. krt.

6 glas pr. krt.

!1216-jbeg!

!1216-jbfd!

12592142

12592159

Champagneglas

Champagneglas

29,3 cl, H247 mm, Ø72 mm

29,3 cl, H247 mm, Ø72 mm, med fyldestreg 0,2 l

6 glas pr. krt.

6 glas pr. krt.

!1259-cbec!

!1259-cbfj!

12592197

12592210

Vandglas

Vandglas		

45 cl, H193 mm, Ø80 mm

45 cl, H193 mm, Ø80 mm, med fyldestreg 0,2 l

6 glas pr. krt.

6 glas pr. krt.

!1259-cbjh!

!1259-ccba!
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12593002

12593040

Vinglas - Bourgogne

Vinglas

40,4 cl, H217 mm, Ø82 mm

50,4 cl, H227 mm, Ø88 mm

!1259-daac!

!1259-daea!

12593033

12593071

Vinglas - Bourgogne

Vinglas

40,4 cl, H217 mm, Ø82 mm,
med fyldestreg 0,2 l

50,4 cl, H227 mm, Ø88 mm,
med fyldestreg 0,2 l

!1259-dadd!

!1259-dahb!

6 glas pr. krt.

6 glas pr. krt.

12674602

12593101

Vinglas - Bordeaux

Vinglas - Bourgogne

62,6 cl, H225 mm, Ø93 mm

73,2 cl, H221 mm, Ø111 mm

!1267-egac!

!1259-dbab!

12674657

12593125

Vinglas - Bordeaux

Vinglas - Bourgogne

62,6 cl, H225 mm, Ø93 mm,
med fyldestreg 0,2 l

73,2 cl, H221 mm, Ø111 mm,
med fyldestreg 0,2 l

!1267-egfh!

!1259-dbcf!

6 glas pr. krt.

6 glas pr. krt.

12593248

Champagneglas
26,3 cl, H212 mm, Ø70 mm

!1259-dcei!
12593255

Champagneglas
12592982

26,3 cl, H212 mm, Ø70 mm,
med fyldestreg 0,1 l

Vinglas
27,9 cl, H203 mm, Ø73 mm
6 glas pr. krt.

!1259-dcff!
6 glas pr. krt.

!1259-cjic!

“Bar special”
Det passende supplement til VIÑA serien.

12593408

12593347

Vandglas

Grappaglas

34,4 cl, H163 mm, Ø76 mm

11,3 cl, H190 mm, Ø58 mm

!1259-deai!

!1259-ddeh!

12593422

12593378

Vandglas

Grappaglas 		

34,4 cl, H163 mm, Ø76 mm,
med fyldestreg 0,2 l

11,3 cl, H190 mm, Ø58 mm,
med fyldestreg 0,2 l

!1259-decc!

!1259-ddhi!

6 glas pr. krt.

6 glas pr. krt.
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13146412

13146238

Ypsilon glaskaraffel

Ypsilon glaskaraffel

1,0 l, H255 x Ø104 mm,
med fyldestreg

0,2 l, H165 x Ø68 mm, med fyldestreg

6 stk. pr. krt.

!1314-gebc!

!1314-gcdi!
13146399

Ypsilon glaskaraffel
0,25 l, H165 x Ø68 mm, med fyldestreg

!1314-gdjj!
13146405

Ypsilon glaskaraffel
0,5 l, H204 x Ø84 mm, med fyldestreg

!1314-geaf!
12 stk. pr. krt.

13723996

Pure glaskaraffel		
0,5 l, H260 x Ø102 mm,
med fyldestreg

13723958

Pure glaskaraffel		
0,1 l, H176 x Ø63 mm, med fyldetreg

6 stk. pr. krt.

!1372-djjg!

!1372-djfi!
13723965

Pure glaskaraffel		
0,2 l, H215 x Ø79 mm, med fyldetreg

!1372-djgf!
13723989

Pure glaskaraffel		
0,25 l, H215 x Ø79 mm, med fyldetreg

!1372-djij!
6 stk. pr. krt.
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13148683

Diva glaskaraffel
100 cl, H226 x Ø224 mm
1 stk. pr. krt.

!1314-igid!

13204457

Flow glaskaraffel
1 l, H296 x Ø145 mm, enkelt og elegant design, med praktisk køleelement, der hjælper
til at holde temperaturen op til fire timer samt
indbygget skænkeprop.
1 stk. pr. krt.

!1320-eefh!
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!1319-bebc!

Vinkøleskab
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Vin skal opbevares med den rette temperatur og luftkvalitet. Det er helt afgørende
for dens udvikling. Traditionelt har det
krævet en mørk og kold kælder, men det
er ikke længere nødvendig.

temperaturzoner, elektronisk temperaturregulering 6-22 grader, samt tonet glasdør
med UV filter. Skabet er ideelt til både
langtidsopbevaring eller temperering af
vinen til serveringstemperatur.

Hørkram Foodservice er forhandler af en
eksklusiv serie af vinkøleskabe fra producenten Vestfrost.
Vestfrost har med FZ 365 W flyttet vinkælderen op i stueplan.

Type VKG 571
185 cm højt skab, der kan rumme 106
flasker. Temperaturindstilling fra 6-16
grader, hvilket giver mulighed for opbevaring af alle typer vin. Et skab med god
rummelighed.

185 cm højt vinskab med nettovolumen
på 365 liter. Her har du plads til 113
flasker. Vinskabet indeholder seks regulerbare træhylder samt en integreret hylde i
bunden af skabet, frost sikring og flere

Såfremt du ønsker yderligere information
omkring vinkøleskabe, er du velkommen
til at kontakte vores vin specialister. Du
finder deres kontaktoplysninger på bagsiden af dette katalog.

13721091

Champagnebakke/-køler
H300mm, Ø385 mm
1 stk. pr. krt.

!1372-bajb!
13792091

Stålring til champagnebakke
H100 mm, Ø402 mm
1 stk. pr. krt.

!1379-cajb!

13721053

Vinkøler
H247 mm, Ø230 mm
1 stk. pr. krt.

!1372-bafd!
13721084

Stativ til vinkøler
H676 mm
1 stk. pr. krt.

!1372-baie!
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Nonfood varer

12745449

10463550

Classic iskøler med låg

Flaskekøler

1,3 l, H220 mm, Ø140 mm,
isoleret beholder i kunststof,
højglans forkromet.

Med plads til seks flasker
(0,25-33 cl) incl. kølebatteri, sort
kunststofbeholder og sølvfarvet
aluminiumsoverdækning.

1 stk. pr. krt.
1 stk. pr. krt.

!1274-feej!

10512326

13682613

Flaskekøler i Acryl

Flaskekøler i Acryl

Med kromring og dobbelt væg,
H230 mm

Med dobbelt væg og ring i rustfrit
stål, til 0,7-1,5 l flasker, udvendig
Ø115 mm, indvendig Ø95 mm,
H230 mm

1 stk. pr. krt.

!1051-cdcg!
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!1046-dffa!

1 stk. pr. krt.

!1368-cgbd!

13191504

13191467

Boheme iskøler med låg

Boheme vinkøler

H193 mm, Ø112 mm

H230 mm, Ø117 mm

1 stk. pr. krt.

1 stk. pr. krt.

!1319-bfae!

!1319-begh!

13140878

Vinflaskeholder i metal
22 x 6 cm, H20,5 cm, forkromet
1 stk. pr. krt.

!1314-aihi!

13258160

Wice vin/champagnekøler
med køleelement
H180 mm, L240 mm, B180 mm
1 stk. pr. krt.

!1325-ibga!
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13577353

Nonfood varer

Tjenerproptrækker
I rustfrit stål
1 stk. pr. krt.

!1357-hdfd!

20147419

Tjenerproptrækker
med sort skaft
I kunststof/rustfrit stål
10543962

1 stk. pr. krt.

Vingeproptrækker

!2014-hebj!

I rustfrit stål
1 stk. pr. krt.

!1054-djgc!
20151096

Folieskærer
I fleksibelt kunststof med
skærer i rustfrit stål
1 stk. pr. krt.

!2015-bajg!

13466626
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20151089

Proptrækker med træskaft

Proptrækker “aluguss”
18 x 15 cm

Sættes fast på bordet eller disken, forkromet, 23 x 32,5 x 8,5 cm

1 stk. pr. krt.

1 stk. pr. krt.

!2015-baij!

!1346-ggcg!

Vinkort
Dit personlige vinkort
Hos Hørkram Foodservice tilbyder vi at opsætte og udarbejde dit personlige vinkort, såfremt du vælger os
som din primære vinleverandør.
I samarbejde med vores vin specialister vil du modtage kyndig vejledning omkring udvælgelsen af vine,
som er tilpasset netop dit behov og ønsker. Sammen gennemgår I menu og kundegrundlag, således at
vinkortet afspejler netop det, som du gerne vil udtrykke.
Kontaktoplysningerne finder du på bagsiden af dette katalog.

:: 123

