Cangrande Prosecco Spumante

Cangrande Prosecco Spumante

Italien - Veneto

Italien - Veneto

Fremstillet på 100 % prosecco-druer
fra Veneto distriktet. Fine perlende
bobler. Smagen er forfriskende med
god frugtsmag og en let sødme. Den
bør nydes afkølet som velkomst eller
aperitif.

Fremstillet på 100 % prosecco-druer
fra Veneto distriktet. Fine perlende
bobler. Smagen er forfriskende med
god frugtsmag og en let sødme. Den
bør nydes afkølet som velkomst eller
aperitif.

VINPANELET

VINPANELET

Anmeldt ved kr. 59,- den 11/2 2018 i
Søndagsavisen: ”Grønne glimt med et hidsigt brus
af bobler. Frisk smag af æble og melon, fnuglet
med diskret sødme og fin syre. Prosecco, verdens
mest solgte boblevin, til en god pris”. I Vin & Co
den 1/12 2015 til kr. 79,95.

Anmeldt ved kr. 59,- den 11/2 2018 i
Søndagsavisen: ”Grønne glimt med et hidsigt brus
af bobler. Frisk smag af æble og melon, fnuglet
med diskret sødme og fin syre. Prosecco, verdens
mest solgte boblevin, til en god pris”. I Vin & Co
den 1/12 2015 til kr. 79,95.

Tør

Sød

Tør

Sød

Let

Kraftig

Let

Kraftig

10943

10943

Ibis Vino Bianco

Ibis Vino Bianco

Italien

Italien

Duften er frugtig med toner af
grønne æbler og pærer. Smagen er
blød og sprød med toner af citrus.
Nydes afkølet til lyst kød, fiske og
skaldyr eller som aperitif. Fremstillet
på druerne cortese og chardonnay.
15 % af mosten har lagret 5
måneder på træfade.

Duften er frugtig med toner af
grønne æbler og pærer. Smagen er
blød og sprød med toner af citrus.
Nydes afkølet til lyst kød, fiske og
skaldyr eller som aperitif. Fremstillet
på druerne cortese og chardonnay.
15 % af mosten har lagret 5
måneder på træfade.

VINPANELET

VINPANELET

Ekstrabladet.dk 13/5 2016 ved kr. 50,- "En ganske
frisk og fyldig vin. Pæn syre og rimelig lang
eftersmag", Vinavisen.dk 20/5 2017: ”En liflig
hvidvin med en fint parfumeret duft og en lækker
frugtrig smag” og i Vin & Co marts 2017

Ekstrabladet.dk 13/5 2016 ved kr. 50,- "En ganske
frisk og fyldig vin. Pæn syre og rimelig lang
eftersmag", Vinavisen.dk 20/5 2017: ”En liflig
hvidvin med en fint parfumeret duft og en lækker
frugtrig smag” og i Vin & Co marts 2017

Tør

Sød

Tør

Sød

Let

Kraftig

Let

Kraftig

37733

37733

Fontanafredda Langhe Chardonnay

Fontanafredda Langhe Chardonnay

Italien - Piemonte

Italien - Piemonte

Fontanafredda Langhe chardonnay
er fremstillet på druer fra Piemonte.
Duften er let og frisk af citrus.
Smagen er frugtfrisk af citrus, æbler
og ferskner med en god syre og fin
tør eftersmag. Det er en vin til fiskeog skaldyrsretter, pastaretter og lette
frokoster.

Fontanafredda Langhe chardonnay
er fremstillet på druer fra Piemonte.
Duften er let og frisk af citrus.
Smagen er frugtfrisk af citrus, æbler
og ferskner med en god syre og fin
tør eftersmag. Det er en vin til fiskeog skaldyrsretter, pastaretter og lette
frokoster.

Årgang 2016 ved kr. 299,- for 6 fl. hos Vinavisen.
dk den 14/10 2017: ”Til 50 kr. er denne hvidvin et
fund - og det er den også lige ved at være til den
normale pris” og Finansbureauet.dk den 29/1
2018: ”Godt køb til prisen”. Smagpåvin.dk ved kr.
50,- den 26/7 2017.

Årgang 2016 ved kr. 299,- for 6 fl. hos Vinavisen.
dk den 14/10 2017: ”Til 50 kr. er denne hvidvin et
fund - og det er den også lige ved at være til den
normale pris” og Finansbureauet.dk den 29/1
2018: ”Godt køb til prisen”. Smagpåvin.dk ved kr.
50,- den 26/7 2017.

Tør

Sød

Tør

Sød

Let

Kraftig

Let

Kraftig

10739

10739

Epicuro R Salice Salentino Riserva

Epicuro R Salice Salentino Riserva

Italien - Apulien

Italien - Apulien

Vi er helt nede i Italiens hæl,
Apulien. Duft og smag er intens af
modne røde frugter. Eftersmagen er
lang og behagelig - god til kraftige
retter med fyldige saucer. 100 %
negroamaro-druer. Mosten har lagret
6 måneder på egefad og minimum
18 måneder på flaske.
Luca Maroni

Vi er helt nede i Italiens hæl,
Apulien. Duft og smag er intens af
modne røde frugter. Eftersmagen er
lang og behagelig - god til kraftige
retter med fyldige saucer. 100 %
negroamaro-druer. Mosten har lagret
6 måneder på egefad og minimum
18 måneder på flaske.

92 point

Luca Maroni

92 point

Årgang 2012 har fået 92 point hos Luca Maroni.
Luca Maroni's årlige guide hører til de mest
respekterede i Italien ved siden af Gambero Rosso.

Årgang 2012 har fået 92 point hos Luca Maroni.
Luca Maroni's årlige guide hører til de mest
respekterede i Italien ved siden af Gambero Rosso.

Tør

Sød

Tør

Sød

Let

Kraftig

Let

Kraftig

162535

162535

Why Not?

Why Not?

Italien - Apulien

Italien - Apulien

Vi er helt nede i Italiens hæl,
Apulien. En fabelagtig vin som
kombinerer den bløde negroamaro
og den elegante zinfandel. En unik
vin som vil overraske dig. Kirsebær
og modne frugter. Blød og frugtig
med en god frugtsødme. God til de
fleste danske retter.

Luca Maroni

Vi er helt nede i Italiens hæl,
Apulien. En fabelagtig vin som
kombinerer den bløde negroamaro
og den elegante zinfandel. En unik
vin som vil overraske dig. Kirsebær
og modne frugter. Blød og frugtig
med en god frugtsødme. God til de
fleste danske retter.

92 point

Luca Maroni

92 point

Luca Maroni's årlige guide hører til de mest
respekterede i Italien ved siden af Gambero Rosso.
Anmeldt ved kr. 64,50 den 27/2 2017 hos
Finansbureauet.dk: ”Super køb til prisen”. Den
12/8 2017 ved kr. 299,- for 6 flasker hos
Vinavisen.dk: ”En vellavet vin”

Luca Maroni's årlige guide hører til de mest
respekterede i Italien ved siden af Gambero Rosso.
Anmeldt ved kr. 64,50 den 27/2 2017 hos
Finansbureauet.dk: ”Super køb til prisen”. Den
12/8 2017 ved kr. 299,- for 6 flasker hos
Vinavisen.dk: ”En vellavet vin”

Tør

Sød

Tør

Sød

Let

Kraftig

Let

Kraftig

221211

221211

Corterosso Supremo Primitivo de Manduria

Corterosso Supremo Primitivo de Manduria

Italien - Apulien

Italien - Apulien

Vi er helt nede i Italiens hæl,
Apulien. 100 % primitivo-druer.
Duften og smagen er fyldig og intens
med toner af vanilje, chokolade og
kaffe. Passer perfekt til fyldige
forretter, rødt kød og vildt. Mosten
lagre 12 måneder på egetræsfade
inden aftapning på flaske.

Vi er helt nede i Italiens hæl,
Apulien. 100 % primitivo-druer.
Duften og smagen er fyldig og intens
med toner af vanilje, chokolade og
kaffe. Passer perfekt til fyldige
forretter, rødt kød og vildt. Mosten
lagre 12 måneder på egetræsfade
inden aftapning på flaske.

Årgang 2014 den 6/1 2018 ved kr. 66,50 hos
Vinavisen.dk: ”Endnu en Primitivo fra Manduria,
der lever helt op til forventningerne - og her til en
attraktiv tilbudspris. Den har en fyldig, kompleks
smag med noter af moden frugt, kaffe, tobak og
krydderier”.

Årgang 2014 den 6/1 2018 ved kr. 66,50 hos
Vinavisen.dk: ”Endnu en Primitivo fra Manduria,
der lever helt op til forventningerne - og her til en
attraktiv tilbudspris. Den har en fyldig, kompleks
smag med noter af moden frugt, kaffe, tobak og
krydderier”.

Tør

Sød

Tør

Sød

Let

Kraftig

Let

Kraftig

44358

44358

Barolo Fontanafredda

Barolo Fontanafredda

Italien - Piemonte

Italien - Piemonte

Fremstillet på nebbiolo druer fra
Piemonte. Kompleks krydret duft af
tørrede bær, figen, artiskok,
champignon, kridt og frisk syre.
Smagen er tør og kompleks med
krydret smag af tørrede frugter og
svesker. Dekanter og server til
skovdue, kraftige kødretter og oste.

Fremstillet på nebbiolo druer fra
Piemonte. Kompleks krydret duft af
tørrede bær, figen, artiskok,
champignon, kridt og frisk syre.
Smagen er tør og kompleks med
krydret smag af tørrede frugter og
svesker. Dekanter og server til
skovdue, kraftige kødretter og oste.

92 point

Decanter

92 point

Decanter

GODT

GODT

KØB

KØB

Årgang 2013 den 26/6 2017 ved kr. 99,- hos
Finansbureauet.dk: ”Elegant og fornøjelig Barolo.
En ganske helstøbt og let drikkelig sag” og den
19/1 2018 ved kr. 139,- hos Ekstrabladet.dk ved
Thomas Rydberg: ”Flot lavet vin med en lang
afslutning”.

Årgang 2013 den 26/6 2017 ved kr. 99,- hos
Finansbureauet.dk: ”Elegant og fornøjelig Barolo.
En ganske helstøbt og let drikkelig sag” og den
19/1 2018 ved kr. 139,- hos Ekstrabladet.dk ved
Thomas Rydberg: ”Flot lavet vin med en lang
afslutning”.

Tør

Sød

Tør

Sød

Let

Kraftig

Let

Kraftig

117898

117898

Amarone Pagus Bisano

Amarone Pagus Bisano

Italien - Veneto

Italien - Veneto

Duften er krydret og koncentreret af
modne frugter med hint af vanilje.
Smagen er kraftfuld og koncentreret
af modne frugter som rosiner,
blommer og figner. Der er en god
lang og sødlig eftersmag. Anbefales
til kraftige middagsretter og fuldfede
oste.

Duften er krydret og koncentreret af
modne frugter med hint af vanilje.
Smagen er kraftfuld og koncentreret
af modne frugter som rosiner,
blommer og figner. Der er en god
lang og sødlig eftersmag. Anbefales
til kraftige middagsretter og fuldfede
oste.

Årgang 2014 den 23/10 2017 ved kr. 129,- hos
Finansbureauet.dk ved Claus Forrai: "Varm
rosinnæse og fyldig og koncentreret mund med fin
kirsebærsødme, bløde tanniner og noter af mokka
og hindbær i den lange eftersmag”.

Årgang 2014 den 23/10 2017 ved kr. 129,- hos
Finansbureauet.dk ved Claus Forrai: "Varm
rosinnæse og fyldig og koncentreret mund med fin
kirsebærsødme, bløde tanniner og noter af mokka
og hindbær i den lange eftersmag”.

Tør

Sød

Tør

Sød

Let

Kraftig

Let

Kraftig

33779

33779

Terre di Verona Recioto della Valpolicella

Terre di Verona Recioto della Valpolicella

Italien - Veneto

Italien - Veneto

Fremstillet på druerne corvina og
rondinella. Lagrer 12 måneder på
træfade. Farven er mørk rubinrød.
Både duft og smag har en god
frugtkoncentration med toner af
kirsebær, hindbær og blommer.
Denne dessertvin passer godt til is,
frugter eller bagværk.

Fremstillet på druerne corvina og
rondinella. Lagrer 12 måneder på
træfade. Farven er mørk rubinrød.
Både duft og smag har en god
frugtkoncentration med toner af
kirsebær, hindbær og blommer.
Denne dessertvin passer godt til is,
frugter eller bagværk.

VINPANELET

VINPANELET

Årgang 2014 bedømt ved kr. 79,- på
Finansbureauet.dk den 17/10 2016: ”Fin value for
money”. Sommelier Nana Wad i Vin & Co 1/12
2016: ”Lille fin flaske med meget koncentreret
original og traditionel Veneto-vin. En slags
dessertversion af amarone”

Årgang 2014 bedømt ved kr. 79,- på
Finansbureauet.dk den 17/10 2016: ”Fin value for
money”. Sommelier Nana Wad i Vin & Co 1/12
2016: ”Lille fin flaske med meget koncentreret
original og traditionel Veneto-vin. En slags
dessertversion af amarone”

Tør

Sød

Tør

Sød

Let

Kraftig

Let

Kraftig

33184

33184

