
Vin Chile



CHILE CABERNET 
SAUVIGNON

CHILE SAUVIGNON 
BLANC

CHILE RESERVE

INFO

Type Rød Hvid Rød

Vol. 13,5% 13% 13%

Lukkemetode Skruelåg Skruelåg Skruelåg

Denne harmoniske rødvin kommer 
fra et af Chiles mest populære 
vinområder, Central Valley.
Den er tør og velafbalanceret med 
en fyldig og frugtrig bouquet med en 
snert af blomme og kirsebær.
Smagen er fyldig og saftig med et let 
anstrøg af sødme. Den har en lang 
og behagelig eftersmag.
Vinen er velegnet til rødt kød, vildt 
og ost.

Denne behagelige hvidvin er 
produceret på særligt udvalgte 
Sauvignon Blanc druer fra et af 
Chiles mest populære vinområder, 
Central Valley.
Den har en frisk og harmonisk 
bouquet.
Vinens smag er behagelig og sprød 
med et frisk strejf, der gør den 
velegnet til skaldyr, fisk, pasta og 
kylling.
Denne vin er ligeledes velegnet som 
aperitif.

Denne rødvin er fyldig og intens med 
et violet skær. Den er produceret på 
særligt udvalgte Cabernet Sauvignon 
druer.
Den har en elegant bouquet af 
moden, rød frugt, blomme og vanilje.
Vinen har en frugtrig smag med liflige 
krydderier og noter af chokolade og 
karamel.
Denne vin anbefales til grillet kød, 
vildt, gryderetter og sæsonens retter.

ANTAL Pris pr. flaske Pris pr. flaske Pris pr. flaske

120 53,- 53,- 65,-

240 50,- 50,- 61,-

600 47,- 47,- 58,-

1200 43,- 43,- 53,-
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Priserne er ekskl. palle, design, moms og pant. Vi tager forbehold for prisændringer og trykfejl.

Anders Nielsen




Vin Austrailien



ANTAL Pris pr. flaske Pris pr. flaske Pris pr. flaske

120 60,- 60,- 56,-

240 56,- 56,- 52,-

600 53,- 53,- 50,-

1200 49,- 49,- 46,-

AUSTRALIEN SHIRAZ/
CABERNET

AUSTALIEN 
CHARDONNAY

AUSTRALIEN SHIRAZ 
ROSÉ

INFO

Type Rød Hvid Rosévin

Vol. 13,5% 13% 13%

Lukkemetode Skruelåg Skruelåg Skruelåg

Shiraz regnes efterhånden som 
Australiens ”nationaldrue”, da 
landet har de perfekte betingelser 
for vindyrkning. Shiraz indgår her i 
cépage med Cabernet-druen.
Denne vin har en kraftfuld smag, 
med en krydret fylde fra Shiraz-
druen samt blødhed og varme fra 
Cabernet-druen.
Vinen er en velegnet ledsager til 
krydrede kødretter - grillet eller stegt 
- og kan også nydes til diverse oste.

Denne hvidvin er produceret på 
særligt udvalgte Chardonnay druer 
fra South Eastern Australia.
Den har en frisk og indbydende 
bouquet.
Smagen er i traditionel Chardonnay-
stil med antydninger af lime og 
ananas.
Vinen er velegnet til skaldyr, fisk og 
lyst kød. Den er også et perfekt valg 
som aperitif.

Dette er en frisk, frugtig og tør 
rosévin fra det sydøstlige Australien. 
Den har først en frisk duft af modne, 
røde bær, efterfulgt af en generøs og 
saftig smag af skovbær og jordbær. 
Vinen er lækker alene eller sammen 
med lette måltider såsom salat, pasta 
eller grillet fisk. Den egner sig perfekt 
til enhver lejlighed, og den nydes 
bedst ved en temperatur mellem 
8-10 grader celcius.
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Priserne er ekskl. palle, design, moms og pant. Vi tager forbehold for prisændringer og trykfejl.



Vin Italien



ANTAL Pris pr. flaske Pris pr. flaske

120 56,- 71,-

240 53,- 67,-

600 50,- 64,-

1200 46,- 58,-

ITALIEN PRIMITIVO ITALIEN APPASSIMENTO
INFO

Type Rød Rød

Vol. 13% 14,5%

Lukkemetode Skruelåg Korkprop

Det her er en elegant rødvin, der er produceret på 
solmodne Primitivo druer fra Puglia.
Den har en intens bouquet med masser af modne bær, 
diskret eg og krydderier.
Vinen har en smag af kraft og fylde, der gør den til en 
god ledsager til grillede og stegte kødretter, pastaretter 
samt middelkraftige oste.

Denne kraftige vin er produceret ud fra den populære 
vintendens; udtørring af druer, hvilket skaber den fyldige, 
runde smag.
Vinen har en rig bouquet med noter af mørke, saftige 
brombær, der er domineret af aromaer af tætte skovbær.
Smagen er velafbalanceret med en stor fedme i 
eftersmagen.
Det anbefales at nyde denne vin sammen med rødt, 
grillet kød, vildt, kalvekød, svinekød, pastaretter og 
stærke oste.
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Priserne er ekskl. palle, design, moms og pant. Vi tager forbehold for prisændringer og trykfejl.



Andre vine



ANTAL Pris pr. flaske Pris pr. flaske

120 64,- 56,-

240 60,- 53,-

600 57,- 50,-

1200 52,- 46,-

USA/ZINFANDEL SYDAFRIKA SHIRAZ
INFO

Type Rød Rød

Vol. 13% 14,5%

Lukkemetode Skruelåg Skuelåg

Denne harmoniske rødvin er produceret på modne 
Zinfandel druer fra Lodi i Californien.
Vinen har en indbydende bouquet af mørke bær og 
krydderier.
Den har en blød og behagelig smag, der med sin 
fyldighed er en velegnet ledsager til retter bestående af 
svinekød eller fjerkræ.

Denne komplekse rødvin er produceret på solmodne 
Shiraz-druer. 
Den har en rustik bouquet med frugtrige nuancer af 
brombær og frisk knust sort peber.
Smagen har et elegant strejf af kanel, nelliker og en 
velintegreret vanilje.
Vinen har lagret 6 måneder på franske og amerikanske 
egetræsfade.
Kan oplagt nydes til kraftige pastaretter samt oksekød, 
lam, vildt og kraftige oste.
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Priserne er ekskl. palle, design, moms og pant. Vi tager forbehold for prisændringer og trykfejl.


