G.H. Martel
1ER Cru Brut

Smuk Premier Cru Champagne lavet på 60% Chardonnay og
40% Pinot Noir af G.H Martel. Huset er grundlagt i 1869 og har
en lang tradition for Champagne produktion med anbefalinger,
så langt øjet rækker
Flot gylden farve. Dejlig kompleks næse med smigrende blomster, tørret frugt, kaffe og ristede noter. Smagen er sprød og
frisk, lækker Granny Smith æbel bliver efterfulgt af honning,
ristede mandler og vanilje.
Nyd den, solo, som aperitif eller velkomstdrik. Eller brug den
som G.H Martel anbefaler til skaldyr eller Foie Gras på ristet
brød med ingefær.
Er også perfekt til velkomst-hapsere.
12% alkohol
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- når kvalitet er en livsstil!

Steel Rock
Chardonnay

Novin, Californien, USA

Høsten 2014 i Californien var en af de tidligste i et årti og den
tredje i en række af store årgange. En mild vinter og forår førte
til tidlig blomstring uden større storme eller varme perioder.
Druer blev plukket to til tre uger tidligere end forrige år, og udbyttet var lidt mindre end 2013. Grønne druer i denne årgang
udviser en smuk frisk frugtsmag og sprød syre.
Vores Chardonnay druer kommer fra flere kølige regioner hvert område giver unikke smags komponenter og struktur til
den endelige blanding. Druerne er høstet de i køligere nat og
morgen timer at bevare frugtens delikate smag.
Efter en blid presning, er gæres mosten i temperatur kontrollerede rustfri ståltanke med burgundisk gær. En lille portion
af mosten undergik malolaktisk gæring, hvilket tilføjede cremede noter og blødgøring af vinen.
Elegant og velafbalanceret, Steel Rock Chardonnay byder på
aromaer af citrus, tropisk frugt og abrikos med antydninger
af vanille og bage krydderier som kanel og muskatnød. Saftig
melon og æble smag følger og vinens finish er sprød og forfriskende.
Denne Chardonnay er en vidunderlig aperitif og mad partner.
Nyd den med brie ost, asiatiske kylling salat og grillet tun.

- når kvalitet er en livsstil!

MARTIN
CODAX
Marietta Albarino 2016
Spanien

12% alc
Drue: Albarino

SPANSK PERLE
SKABT AF
MARTIN CODAX
Albarino er klart den mest hypede hvidvinsdrue i
verdenen lige nu.
Syrlighed kombineret med et let sødeligt touch.

Perfekt til velkomst og til ren nydelse.

- når kvalitet er en livsstil!

Xavier
Cotes du Rhone 2015

Grenache 60%, Mourvèdre 25%, Syrah 15%.

Xavier Vins, Rhone, Frankrig

I denne fremragende årgang, havde vi mulighed for at integrere
næsten alle former for terroirs fra appellationen. Dette omfattede
mange af de jordtyper, der kan findes i Rhone-dalen: kalksten, ler,
ler og kalk, eller grus.
Denne årgang har givet en flot farve, en meget generøs og kompleks næse, fuld af frugt, blomster, krydderier og mineraler.
Tanninerne er både saftige og overdådige. Vinen har en ren levende smag som tillader hver drue type, at udtrykke sig én efter
én. Smagsnuancerne bliver ved me at komme gående fra røde og
sorte frugter, til hvide blomster overlappende af kandiseret citrus
og krydderi.
Den enestående koncentration af denne vin med hensyn til
fyldighed vil sikre exceptionel lagrings potentiale.

- når kvalitet er en livsstil!

LU‘LI
Appassimento 2016
Italien
Negroamaro & Primitivo
Alkohol: 14,5%
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Luca Maroni kårer Lu’Li til:

Italiens bedste ro/dvin
ud af mere end 15.000 smagte vine. (2016)

98 POINT ud af 99 mulige

“This year’s best red wine. A wine that everybody will enjoy”.
(2015)
Luca Maroni
LU’LI Appassimento er af en anden verden, og den sender
alle billige Amarone- og Ripasso vine i skammekrogen.

Alkohol: 14,5%

- når kvalitet er en livsstil!

LOPEZ
CRISTOBAL
Ribera Del Duero Crianza 2013
Spanien

15% Alc.
Drue: Tempranillo

So/lvmedalje
i Buxelles og

Bronze
i Decanter.
Fantastisk Ribera del Duero fra lille innovativ producent.

100% vores bedst sælgende spanske vinhus.
Særdeles velsmagende med lang overdådig og
elegant eftersmag.

Bør dekanteres 2-3 timer før servering.

- når kvalitet er en livsstil!

Buglioni
Amarone
Riserva 2011
Veneto, Italien
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- én af Italiens bedste Amaroner!
Velkommen til årgang 2011 af Buglioni Amarone, der er vores i særklasse mest
solgte Amarone.
Vinen har imponeret stort i de udsolgte årgange 2009 og 2010, og med 2011’eren
forudser vi nærmest et større pres fra vores kunder.
Buglioni er én af de små producenter, der leverer topkvaliteter - uden at de store,
internationale anmeldere endnu har fået øje på dem. Det har som regel den fordel, at prisen er mere end rimelig, når man sammenligner med mere berømte
huse.
2011 Amarone Riserva er flot granatrød i farven.
Elegant aroma af kirsebær og overmodne frugter med antydninger af vanilje,
tobak og lakrids.
Smagen er umådelig fløjsagtig og blød med lang, vedholdende eftersmag.
16.5 % alkohol.
Buglioni anbefaler at trække proppen op 4 timer, før vinen nydes, eller min. 1
times dekantering.
Prøv den til bitter chokolade med højt kakaoindhold - det smager helt fantastisk. Til vildt og krydrede oste står denne vin også lige i skabet.
Alkohol 16,5 %

- når kvalitet er en livsstil!

DELAFORCE
LBV 2011
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ABSOLUT TOPÅRGANG!

MÅSKE BEDST
RATEDe LBV?
TOPKVALITET
Den smager som slik, er indsmigrende, umiddelbar og drikkeklar. Kvaliteten kommer tæt på de langt dyrere Vintage
portvine.
Den smager dybt og intenst af ægte, rød portvin - klasser
over, hvad man kan forvente til prisen.

Alkohol: 20,0%

- når kvalitet er en livsstil!

