Wakefield Estate
Promised Land Moscato

Familien Taylor har altid været fascineret af det smukke
”Clare Valley” i det sydlige Australien (ca. 120 km. nord
for Adelaide). Tilbage i 1969 lykkedes det så at finde 178
hektarer langs den smukke Wakefield River..
Du kan næsten dufte sol og sommer, når du åbner denne
vin. Feriedage, blå himmel, grill, sol, strand og vand. Det er
en sand sommervin.
Farven er lys gul med et grønt strejf i glasset. Vinen har
ganske fine små perler, der også fornemmes i munden. Den
er let og forfriskende med tropisk frugt og melon, der vælter
op af glasset. Vinen er sødmefuld med et lille pift af citrus i
eftersmagen, der gør vinen frisk og liflig.
Helt perfekt som velkomstdrink, til frisk frugt eller blot et
glas på terrassen. Bemærk, at vinen kun er 8,5%. Serveres
afkølet ved 6-8ºC.
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Wakefield er også kåret som den bedste
Chardonnay producent i verden.

TOP
5

Wakefield er kåret som Top 5 Vinhus i verden i 2013, 2014
og 2015 afWorld Association of Wine Writers and Journalists.

WAKEFIELD

Librandi

Critone Bianco 2015
I den sokratiske dialog, kombinerer Platon Sokrates’s
filosofiske visdom med hans unge decibel Crito’s sunde
fornuft. I vinen af samme navn, som er lavet på 90 %
Chardonnay og 10 % Sauvignon Blanc, har Librandi
kombineret kvaliteten af, de for området, utraditionelle
druetyper med gamle lokale vinproduktions traditioner,
og har derved opnået denne unikke top kvalitetsvin.
Høsten af druerne til denne vin foregår i slutningen af
august, og der produceres ca. 180.000 flasker om året.
Jordbunden i dette område er meget leret og kalkholdig.
2016

Critone har en smuk strågul farve og en meget
behagelig, elegant og frugtig bouquet. En intens, tør og
velafbalanceret vin med vinøse strejf. Er velegnet til
skaldyr, fisk – rå, grillet eller med sauce. Er vidunderlig
som aperitif.
NICODEMO LIBRANDI er netop blevet kåret til
“GROWER OF THE YEAR 2013” I GAMBERO ROSSO 2013

1161

Flaxbourne Sauvignon Blanc
New Zealand
Kraftig duft af frisk frugt som æbler
og stikkelsbær samt asparges og
græs. Tør og saftig med god fylde
samt en let frugtsødme, frugtsyre
og fine mineralske syrer. Anbefales
til eksotiske retter, gerne med
stærke krydderier.

GODT

KØB

Årgang 2016 er scorede topkarakter ved kr. 59,
- den 19/11 2016 på Vinavisen.dk: ”Frisk og
meget aromatisk hvidvin med et karakteristisk
billede af druen Sauvignon Blanc med dens
smag af stikkelsbær, hyldeblomst og grønt
græs. Udpræget madvin”
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Backhouse Chardonnay
Læg i kurv

SØLV - S.F. CHRONICLE WINE COMPETITION

Årgang:

2015

Vinhus:

Backhouse Wine

Område:

Californien

Beskrivelse
Chardonnay fra Cecchetti-familiens vinmarker i Californien. Mosten gærer i ståltanke for at bevare friskheden
inden vinen lagrer nænsomt på egetræsfade.
Vinen har en flot gylden farve. Duften er domineret af hvide blomster, honningmelon, fersken og et strejf vanilje.
Smagen er ren, elegant og har en behagelig syre og mineralitet.
Backhouse Chardonnay er en flot ledsager til f.eks. sprøde salater, sushi og lyst kød. Vi anbefaler at nyde vinen
ved 9-11 grader.

Librandi

Terre Lontane 2013
Det blomstrende Calabrien var i gammel tid et forjættet
land for folk fra romerriget. Det var alle disse mennesker
der var med til at grundlægge rødderne for de gamle
lokale traditioner vi kender i dag. Denne mangfoldighed
er i dag blevet Calabriens styrke, og det er derfor at
Librandi familien har valgt at kombinere den lokale drue
Gaglioppo med den ”fremmede” Cabernet Franc drue
i denne vin som de har kaldt Terre Lontane ”landet for
længe siden”.
Høsten af druerne til denne vin foregår i september, og
der produceres ca. 40.000 flasker om året. Jordbunden i
dette område er meget leret og kalkholdig.
Terre Lontane er lavet på 70 % Gaglioppo og 30 %
Cabernet Franc. Den er klar koral farvet med en vinøs
og frugtig bouquet, samt en tør og blød smag. En dejlig
velafbalanceret vin med en god struktur. Er velegnet til
forretter, salami, hamburgerryg, fiske supper, hummer,
hvidt kød og let krydrede retter.
NICODEMO LIBRANDI er netop blevet kåret til
“GROWER OF THE YEAR 2013” I GAMBERO ROSSO 2013
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Peter Yealands Pinot Noir
New Zealand - Marlborough
I duften finder du kirsebær,
hindbær og krydderier. Smagen er
elegant med masser af modne
røde bær og et let strejf af eg. En
behagelig afslutning med bløde
tanniner. En del af vinen har under
fremstillingen tilbragt noget tid på
franske fade. Server til lette
kødretter eller pastaretter.

GODT

KØB

Årgang 2015 er anmeldt 7/8 2016 v/kr. 64,50 i
Søndagsavisen: ”En vinperle der forkæler dine
sanser” og Ekstrabladet.dk v/Thomas Rydberg: ”
Ganske flot køb”. 21/1 2017 ved kr. 75,- i BT
samt 29/5 2017 hos Finansbureauet.dk og 3/6
2017 hos Vinavisen.dk v/kr. 69,50.

Tør

Sød

Let

Kraftig
75856



Backhouse Pinot Noir
Læg i kurv

SØLV - S.F. CHRONICLE WINE COMPETITION

Årgang:

2015

Vinhus:

Backhouse Wine

Område:

Californien

Beskrivelse
100% Pinot Noir. Mosten presses forsigtigt og gærer på ståltanke inden vinen lagrer 6 måneder på egetræsfade.
Let rubinrød farve med et klart skær, da vinen er filtreret. Vinen byder på en lækker aroma, hvor hindbærnuancer
kombineres med chokolade, rabarber, skovbund og dild. På tungen er vinen blød og elegant og med en
underliggende mineralitet, der giver vinen et køligt præg.
Server vinen ved 14-16 grader og den er et flot match til grillet tun, kylling, risotto med svampe eller blot til
hygge.

Backhouse Zinfandel
Læg i kurv

Årgang:

2014

Vinhus:

Backhouse Wine

Område:

Californien

Beskrivelse
Silkeblød og lækker californisk Zinfandel til en attraktiv pris!
Zinfandel har de seneste 10 år udviklet sig til en af de mest populære druer, især fra Californien. Cecchettifamilien ejer flere marker i Sonoma County, tæt ved Napa Valley, tilplantet med Zinfandel og her kommer
druerne til Backhouse fra. Efter gæring har vinen lagret 6 måneder på en blanding af franske og amerikanske
egetræsfade.
Aromaen er rig på nuancer af røde bær, vanilje og kakao. Smagen er intens og domineret af nuancer af f.eks.
solbær, garrique, kakao og hindbær. Lang og blød eftersmag med velintegrerede tanniner.
Vi anbefaler at servere vinen ved 15-16 grader og den er et oplagt match til især grillet kød.

Cielo E Terra
Passaia Rosso 2015

Cielo & Terra (himmel og jord) har været et familieforetagende siden 1908. I dag er det 4. generation af familien
Cielo, der styrer det efterhånden meget store vinfirma,
som samtidig er et kooperativ af mere end 2000 små
vinbønder.

UGENS

BEDSTE VIN

Denne toskanske perle er produceret på Sangiovese.
Farven er flot mørk rød med violette nuancer. I næsen
dufter man straks de koncentrerede, modne bær, og man
kan samtidig fornemme de sødmefulde tanniner, som man
bliver præsenteret for i munden. Her er man ikke i tvivl
om smagen af solmodne skovbær, brombær og hindbær
efterfulgt af fyldige, bløde tanniner.
Passaia er blevet produceret med særlig omtanke.
Man har anvendt traditionelle fremstillingsmetoder
med bl.a. langsom gæring af mosten sammen med en
andel af tørrede druer for at tilføre vinen blød fylde og
kompleksitet med en let sødme.
Passaia er en perfekt partner til krydrede retter og i
særdeleshed rødt kød. Serveres ved 16°

2701

San Marzano Collezione Cinquanta
Italien - Apulien
Vi er helt nede i Italiens hæl,
Apulien. Primitivo og negroamaro
druer. I Italien kaldes samme drue
for primitivo eller zinfandel. 12
måneder på fad. Intens af modne
frugter, svesker, vanilje og lakrids.
Passer god til rødt kød, vildt,
krydrede retter og gode oste.

IWSC International Wine
and Spirits Challenge

Tør

Sød

Let

Kraftig
175360

1000 STORIES ZINFANDEL
CALIFORNIEN, USA
1000 Stories Zinfandel produceres i små parti lidt
ligesom premium Bourbon. Druerne kommer fra
Mendocino, nogle af dem fra marker der har familie
historie helt tilbage til 1880'erne.Druerne fra de
enkelte lot lagres individuelt på franske eller
amerikanske fade. Derefter lagres en del af vinen
på nye borbonfade og derefter blendes vinen.
Afslutningsvis lagres vinen på gamle bourbonfade
Moden frugt, vanille, tørret urter og karamel.

Bodegas Resalte

Peña Real Reserva 2007
Langs den smukke Duero-flod i nordlige Spanien ligger
disktriktet ”Ribera del Duero”, hvor Spaniens vel nok mest
eftertragtede vine i disse år bliver produceret. Bodegas
Resalte er et nyt vinhus fra år 2000 omgivet af 80 hektarer
marker beliggende på nøje udvalgte placeringer.
Denne reserva er produceret på 100% Tempranillo. Vinen
gæres på ståltanke og forbliver deri i 6 måneder derefter
er det18 måneder lagring på 50% fransk og 50 % på
amerikansk eg. Når vinen er færdig med at ligge på træfade,
lægges den til slut 2 måneder på flaske for at få aromaen til
og fremstå perfekt.
Farven er flot dyb rød kirsebærfarve, klar og fyldig. Duften
er en palette af kaffe, mørk chokolade, cedertræ og med
et hint af mineralske toner. En elegant smag med lidt søde
eftertoner, en lang og fløjlsblød eftersmag. Det anbefales at
den serveres ved 18° - 20° C. Vinen går helt fantastisk til
steg(okse/lam), gryderetter, vildt og tunge modne oste.
Wine Enthusiast Magazine har kåret Ribera del Duero
som ”WINE REGION OF THE YEAR” 2012

2618-07

Donna Marzia
Negroamaro Rosso
Apulien, Italien

Flot syditaliensk vin til en attraktiv
pris!
Negroamaro er den dominerende drue i
Apulien. Druerne til denne vin høstes fra
Conti Zecca mest berømte ejendom, Donna
Marzia.
Donna Marzia Negroamaro laves på 86%
Negroamaro, 10% Malvasia Nera og 5%
Cabernet Sauvignon fra vingårdens marker
i Apulien - helt nede i hælen af den italienske
støvle.
Vinen besidder en aromatisk bouquet af
vilde kirsebær og sarte blomster og tilbyder
en fløjlsagtig smag, der har et vedvarende
finish.
Et alsidigt og godt match til en lang række
medium-kraftige kødretter, f.eks. med
stegt, grillet eller braiseret oksekød.

Donna Marzia
Malvasia Bianca
Apulien, Italien

Donna Marzia Malvasia Bianca høstes fra
Donna Marzia, Conti Zeccas mest berømte
ejendom.
En skøn og frisk hvidvin fra det allersydligste
Italien, lavet på 85% Malvasia bianca og
15% øvrige lokale druesorter.
Malvasia besidder en delikat frugtaroma der
leder tankerne hen på vilde gule blomster.
I smagen fremstår vinen frisk, med
behagelig syre og antydning af karamel der
tilføjer dybde til vinen.
Lækker som aperitif med hors d’oeuvres og
fiskeretter.
Vinen bør nydes ung for den maksimale
fornøjelse af den friske frugt.
Bør serveres ved omkring 10 grader.

Donna Marzia
Rosato Negroamaro
Apulien, Italien

NYHED! Helt nyt vinhus fra Syditalien - helt
nede i bunden af den italienske hæl.
En delikat rosévin, lavet på 85% Negroamaro og 15% andre lokale druesorter.
En flot roséfarve og indbydende frugtig
duft af bl.a. lyse kirsebær. Smagen er harmonisk, læskende og frisk. En perfekt vin
til både almindelig hygge og til lette retter
med fisk og skaldyr, f.eks. fiskesuppe.
Vi anbefaler en serveringstemperatur på
ca. 12 grader.

