UDVALGTE

VINE
FRA HØRKRAM

UDVALGTE VINE
I dette katalog vil vi præsentere dig for en række nye vine i
vores sortiment. Vinene er særligt udvalgt af vores egen
sommelier eksklusivt for Hørkram i Danmark.
I udvælgelsen har vi lagt vægt på at sikre så høj en kvalitet
som muligt – til en god og konkurrencedygtig pris. Med
kvaliteten i centrum har vi udvalgt vine, der harmonerer med
den danske madkultur og passer godt til danske retter.
Vinene repræsenterer de vigtigste vinlande, og du vil altså
kunne opleve både franske, italienske og spanske smagsnoter, ligesom vi også præsenterer vine fra New Zealand,
USA, Sydafrika, Australien og Chile.

Kim Black

FRANKRIG
16727083 L’Esprit de Mistral
Chardonnay, 13,5%
Frankrig

En Chardonnay
med eksotisk strejf og
friske aromaer af citr
usfrugter,
mango og abrikoser
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Tør

Skruelåg

16727076 L’Esprit de Mistral
Sauvignon Blanc, 13,5%
Frankrig

Tør

Skruelåg
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TRE RØDE DRUER
MED FORSKELLIGE SMAGSNUANCER AF BÆR, FRUGTER OG KRYDDERIER

16727113 L’Esprit de Mistral
Cabernet Sauvignon, 13%
Frankrig

Tør

Skruelåg

Fyldig og harmonisk med strejf af modne
frugter som brombær. Kraftig med toner af
krydderier og en snert af vanilje.

16727090 L’Esprit de Mistral
Syrah, 13%
Frankrig

Tør
Skruelåg

Fuldmoden med noter af modne frugter som
kirsebær og blommer. Strejf af krydderier
og lakrids i eftersmagen.

16726291 L’Esprit de Mistral
Merlot, 13%
Frankrig

Tør
Skruelåg

Typisk fransk Merlot. Blød og fyldig med
aromaer fra kirsebær, brombær og blommer.
Toner af vanilje afrunder den bløde eftersmag.

5

AUSTRALIEN
Tydelige aromaer af
harmoni
modne kirsebær i
s. Bløde
rid
lak
af
r
ce
an
med nu
den
ter
lut
taninner afs
blide eftersmag

Duft af anan
as, æble sam
t
tropiske frug
ter. Frugtig sm
ag
med noter af
nødder
runder vinen
af

16726321 Down Under
Shiraz / Cabernet Sauvignon, 13,5%
Tør
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Australien

Skruelåg

16726314 Down Under
Chardonnay, 12%
Australien

Tør  

Skruelåg

NEW ZEALAND
14936722 Golden Gully
Shiraz Cabernet, 13,5%
Australien

Tør

Skruelåg

Mørk, rød farve. I duften er der aromaer af
brombær, blommer og rabarber med en stærk
undertone. Smag af modne blommer og
solbær med snert af lakrids og sort peber.
Bløde tanniner giver en rolig finish.

16726208 Misty Ocean
Sauvignon Blanc, 12%
New Zealand

Tør

Skruelåg

14935824 Golden Gully
Chardonnay, 13%
Australien

Tør

Skruelåg

Duft af fersken, ananas og tropiske frugter.
Smagen indeholder toner af grøn æble,
fersken og ananas. En livlig syre fører til
balance i den bløde finish.

En herlig, frisk hvidvin
med aromaer af stikkelsbær
og eksotiske frugter.
En klassisk Sauvignon Blanc
fra New Zealand
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SYDAFRIKA
LANDET MED DE FRODIGE VINMARKER
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16726260 Waterfront
Shiraz, 14%
Sydafrika
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Tør

Skruelåg

16727014 Waterfront
Chenin Blanc, 12,5%
Sydafrika

Skruelåg

Tør

ITALIEN

15394927 Gilardino
Tør

Italien

Skruelåg

Økologisk ud
gave af
den klassisk
e Appassim
ento
fra Puglia. Fy
ldt med tone
r af
modne, røde
bær og en
lang, fyldig
eftersmag

Let sødlig hvidvin
produceret efter Appas
simentmetoden, hvor druern
e tørres
inden presning. Dette
giver en
fuldfed vinoplevelse

En klassisk appassimento
med noter af modne, røde bær
og en behagelig, lang eftersmag
domineret af modne frugter
med en snert af sort peber

Appassimento, Puglia, 14,5%
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16805316 Gilardino

16805262 Gilardino

Appassimento, Puglia, 14%

Appassimento, Sicilien, 14%

Tør

Italien

Skruelåg

Tør

Italien

Skruelåg

16251373 Gilardino Økologisk
Appassimento, Puglia, 13,5%
Tør

Italien

Skruelåg
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Intense aroa
mer af
ferskener og
ananas med
en
god, frugtig
eftersmag

En dejlig, let vin med
aromaer af modne frugter, der
giver en naturlig sødme og en
kompakt farve fulgt op af en
mild og fin syre

14936104 Il Signore Puglia
Primitivo, 13%
Italien

Tør

Skruelåg

15467690 Il Signore
Montepulciano / Nero di Troia, 12%
Tør

Italien

Skruelåg

14936036 Il Signore Puglia
Chardonnay, 12,5%
Italien

Tør

Skruelåg

Frisk og let rosévin
med klare aromaer af jordbær
og hindbær, som også
fornemmes i den elegante
eftersmag
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ITALIENSKE VINE

AROMATISKE HVIDVINE, KRAFTIGE RØDVINE OG EN FRISK ROSÉ

16726284 Castelli Amici
Pinot Grigio, 12%
Italien

Tør

Skruelåg

Dejlige, friske aroamer af
æbler og pærer samt
eksotiske frugter. Den lange,
blide eftersmag afrundes af
toner af en snert af citrus.

16727045 Castelli Amici
Sangiovese, 12 %
Italien

Tør

Skruelåg

Klassisk Sangiovese. Kraftig
og med tydelige aromaer af røde
bær samt modne blommer.
Let krydret i smagen med
noter af sort peber og lakrids.
Klassisk italiener.
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VIN FRA CHILE
DET FØRENDE VINLAND I SYDAMERIKA

16726239 Maipachu

16726222 Maipachu

Cabernet Sauvignon, 12,5%
Tør

Chile

Skruelåg

Fyldig vin med noter af kirsebær
og solbær. I den kraftige og
behagelige eftersmag fornemmes
svage noter af mynte og røg.
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Chardonnay, 13%
Tør

Chile

Skruelåg

Frisk og fyldig vin med
aromaer af tropiske frugter i en
intens nydelse. Delikat med
en fin, let krydret eftersmag.

14936425 Santa Lucina

14936401 Santa Lucina

Cabernet Sauvignon 13%
Tør

Chile

Skruelåg

Intens og dyb farve med aromaer
af modne frugter som brombær og
blommer. Den er rig og blød i smagen
og har en lang og behagelig finish.

Sauvignon Blanc 13%
Tør

Chile

Skruelåg

Let gylden farve med grønne nuancer.
Duften er fyldt med friske frugter som
hvide ferskner, ananas og citrus.
En livlig vin med afbalanceret og frisk
syre, der giver en behagelig fylde.

SPANIEN
16726277 Salvador XII
Verdejo, 12,5%
Spanien

Tør

Skruelåg

Let og sommerlig hvidvin,
frisk og frugtig med tydelige
aromaer af eksotiske frugter.
Let krydret med en
tone af mineralitet.

17101295
Cosmos økologisk
Monastrell, 14,5%
Spanien

Tør

Skruelåg

17101332
Cosmos økologisk
Viura / Verdejo / Sauvignon Blanc, 12,5%
Tør

Spanien

Skruelåg

16726215 Salvador XII
Tempranillo Ciranza, 13,5%
Tør

Spanien

Skruelåg

Fyldig og rund vin med
kraftige noter af modne kirsebær og
jordbær. Smagen afrundes af
en behagelig, koncentreret
smag med noter af vanilje.

Blød og elegant vin med
noter af hindbær og brombær,
men også blommer. De fine
og bløde taniner afsluttes
med et strejf af peber

Flot vin med noter af
nødder
og pærer. Smagen afr
undes med
en behagelig syre, der
giver
vinen en god balance

13

USA

16726338 Grapes and Stripes
Chardonnay, 12,5%
USA

Tør

Skruelåg

Frisk vin med aromaer af ananas
og abrikoser og en lang, blid eftersmag
med noter af krydderurter.

16726253
Grapes and Stripes
Zinfandel, 14%
USA

Tør

Skruelåg

Fyldig og kraftig vin med
tydelige aromaer af modne, røde
frugter. Let krydret. Noter
af lakrids og sort peber
afslutter den flotte eftersmag.
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16726994
Grapes and Stripes
Cabernet Sauvignon, 13%
Tør

USA

Skruelåg

Kraftig og fyldig vin med
aromaer af modne, røde
frugter. Smagen er saftig
og let krydret med pikante,
lette noter.

KLASSISKE VINE FRA

CALIFORNIEN
16251434
Bakersfield Lodi
Zinfandel, 14,5%
USA

16251489
Bakersfield Lodi Premium
Tør

Skruelåg

Modne bær i såvel duft som smag
med overraskende bløde tanniner.
Eftersmagen er blød, og man fornemmer
toner af røg og træ.
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Zinfandel, 14%
USA

Tør

Skruelåg

16997349
Bakersfield Lodi
Premium
White Zinfandel
Zinfandel, 11,5%
Tør

USA

Skruelåg

Frugtige aromaer af modne, mørke
bær med en behagelig smag af blommer og
lidt lakrids i den harmoniske eftersmag.
Bløde tanniner.
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CAVA

KLASSISK & LÆKKER

16727021 Estrella de Oro Cava Brut
Parellada / Xarel·lo / Macabeo / Subirat / Chardonnay, 12%
Tør

Spanien

En lækker, klassisk Cava
produceret efter Champagne-metoden,
hvor 2. gæringen foregår på flasken.
Lækker Cava til såvel aperitif som
ledsager til lette, lyse retter

Korkprop

