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TYSKLAND
2019 RIESLING TROCKEN, ØKOLOGISK
“NUR BEHÄNDIGKEIT”, PFALZ
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Flot fylde og dybde. Halvtør i smagen og med klare noter af citronmelisse, mynte
og stenfrugter. En Riesling der hen over årene vil udvikle en mere dyb og fyldig
smag og vil få den klassiske petroleums-duft.
Vejledende udsalgspris pr. fl. 139,-

2018 PINOT NOIR, ØKOLOGISK
“DER LIEGT DER HUND BEGRABEN”, PFALZ
Saftig, frugtig, og et skoleeksempel på en tysk Pinot Noir fra Pfaltz. Smagsmæssigt er den tæt på en burgundisk Pinot Noir, hvor den friske, saftige frugtsmag
genkendes. Flot dybde med mange smagslag, der tilfører vinen kompleksitet og
harmoni. Bør nydes af store glas og gerne ved ca. 18g.
En pragtfuld Riesling der vil matche retter med mager fisk, sushi, kolde tapas
og salater.
Vejledende udsalgspris pr. fl. 139,-

Frit valg 2 fl. kun

200,Spar 78,-

#151 • Priserne er inkl. moms samt afgifter og er gældende 11.08-16.10.2021. Forbehold for afgiftsstigninger, udsolgte varer samt trykfejl.

Shiraz/Syrah fra hele verden
2017 SYRAH INTERVALO
VIÑA ECHEVERRIA
CURICÓ VALLEY, CHILE
Et scoop af en Syrah til prisen!
Umiddelbar og med klassiske krydrede
Syrah-noter af solbær, blommer, hvid
peber og lakrids. Mellemlang og harmonisk eftersmag.
Bløde og fyldige tanniner, der vil matche
mellemkraftige retter på fineste vis.
Vejledende udsalgspris 89,-

2019 SYRAH CASA FUERZA
ROOTS BEVERAGES
LA MANCHA, SPANIEN
ØKOLOGISK
Varm, krydret Syrah, hvor det er tydeligt
at smage, at druerne har fået mange
solskinstimer. De krydrede noter følges
elegant op af en fyldig, vedvarende eftersmag. Tydelige smagsnoter af solbær,
sorte kirsebær og middelhavskrydderier.
Et vellavet og prægtigt eksempel på en
Syrah-vin. Nyd den gerne af store glas.

2017 SHIRAZ, NOW
PAXTON, McLAREN VALE
AUSTRALIEN, BIODYNAMISK
Et vinøst scoop af en biodynamisk Shiraz
fra den anerkendte producent; Paxton.
Klar rubinrød farve. Aromatisk i duft og
smag. Klare, harmoniske noter af kirsebær, hindbær, blommer og chokolade.
Shiraz’ klassiske, mørke, krydrede noter
kommer fint frem i eftersmagen.
Vejledende udsalgspris 149,-

2017 HERMITAGE ROUGE
LA MAISON BLEU
JABOULET, RHÔNE
FRANKRIG, ØKOLOGISK
100% håndplukkede Syrah-druer fra
de bedste parceller (Les Bessard, Les
Greffieux, Le Méal og Les Rocoules) på
Hermitage-bjerget. De 40-60 år gamle
vinstokke giver et lille men perfekt og
koncentreret høstudbytte.
Et sansebombardement uden lige! Mørke bær-noter, krydderier, tobak, saltlakrids, espresso kaffe og bitter chokolade. Vinen lagres i 18 måneder på 20%
nye fade, hvilket giver en elegant og fin
eftersmag.
Dekantér gerne vinen 2 timer, inden den
nydes, og gerne til kraftigere retter.
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Tilbud

69,SPAR 20,-
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79,-

En vin der smager fremragende nu og
vil udvikle sig positivt henover de næste
10-12 år. Et imponerende mesterværk
fra mesterproducenten Jaboulet!
Vejledende udsalgspris 749,-

Tilbud

99,SPAR 50,-

Tilbud

599,SPAR 150,-

Spanien rundt

2020 VERDEJO VINTEO
VALDECUEVAS, RUEDA
Frisk, ’græsset’, og rank Verdejo fra det
lille kvalitetshus Valdecuevas i distriktet
Rueda. Det friske præg bakkes flot op af
en fin og pæn eftersmag, hvor harmonien bæres flot igennem.
Som skabt til sushi, skaldyr, salater eller
blot ’et glas i utide’. Spansk ”best buy”!
Vejledende udsalgspris 85,-

Tilbud

69,SPAR 16,-

2017 CRIANZA
BODEGAS MONTECILLO
RIOJA

2018 CUVÉE LUCI & BEGOÑA
DOMINIO DE CAIR
RIBERA DEL DUERO

2016 VI DE VILA PORRERA
CIMS DE PORRERA
PRIORAT

Flot Rioja til prisen! Prægtig og klassisk
vinificeret af én af områdets ældste vinhuse. Lavet på Tempranillo-druer, der tilfører kraft og krydderi, og hvor de mørke
bær-noter træder fint i karakter. 2 år på
fad giver et elegant vanillepræg, der afrundes harmonisk og struktureret.

Ribera del Duero, når det er bedst til prisen! 15% alkohol bæres imponerende
flot igennem. 85% Tempranillo og 15%
Merlot fadlagret i 9 måneder og 6 måneder på flaske. Mørke bær, krydderier og
vanille imponerer i glasset. Bør nydes af
store glas.

En monstrøs og imponerende vellavet
vin fra Priorat, syd for Barcelona. Carinena og Garnacha er hoveddruerne i
vinen. 14 måneder på fad giver vinen en
imponerende dybde og harmoni. Kraftig
og krydret i elegant harmoni med vinens
fylde og smagsdybde.

En vin der vil matche de mellemkraftige
retter på flotteste vis.

Vejledende udsalgspris 179,-

Spansk superkvalitet – ganske enkelt!
Kræver iltning og store glas!

99,-

Tilbud

139,SPAR 40,-

249,-

Gin, Rom, Whisky og Vodka
GIN
LA VITA È BELLA
40%, 70 CL., ØKOLOGISK

ROM
RUNIK ORIGINAL
38%, 70 CL.

Frisk, citruspræget gin fra det bakkede
landskab i Sydtyrol! Dette er hjemstedet
for det familieejede destilleri Walcher. Intense enebærnoter, der akkompagneres
af liflige citrus- og mandarin-noter.

8 år gammel og vellagret mellemamerikansk rom. Sødlig, fyldig og med smag
af melasse, sirup, figner og søde rosiner.

24 økologiske ingredienser giver et stort
sanseindtryk og en underskøn gin.

Til dem, der elsker en sødlig rom med en
flot og charmerende eftersmag.

WHISKY
O’NEILL’S SINGLE MALT
RUM CASK FINISH
40%, 70 CL.
Single Malt whisky fra det største privatejede destilleri i Irland; West Cork Distillers. Destilleret 3 gange - lagret 3 år og
yderligere 6 måneder på brugte romfade, der giver stor smagsdybde, sødme
og fylde til denne herlige whisky.
En Single Malt whisky, hvor du får rigtig
meget kvalitet i glasset.

VODKA
PURITY, 51, RESERVE
40%, 1 L., ØKOLOGISK
En økologisk og helt igennem imponerende vodka, destilleret hele 51 gange.
Kun 10% af destillatet bruges til vodkaen, og kun de allerbedste råvarer og
destillationsværktøjer indgår i procesen.
En vodka udover det sædvanlige.
OBS: 1 liters flaske.
Vejledende udsalgspris 349,-

Frit valg på siden
pr. fl. kun

299,Spar op til 50,-
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