Et flot bidrag til hyggen
de kommende vinteraftner!

APULIEN, ITALIEN

2016 Sangiovese, San Giorgio
Kvalitets Sangiovese fra Apulien / ”hælen” i Italien til absolut lavpris. De 6 måneders lagring runder solbær-, kirsebær- og den fyldige hindbærsmag elegant af.
Flot fylde og harmoni fra start til slut. Oplagt til mellemkraftige kødretter, pasta...
Smag selv og bliv overbevist om den høje kvalitet!
Normalpris pr. fl. kr. 85,-

v/6 fl. kun pr. fl.

55,SPAR 30,pr. flaske

#131/2018. Priserne er inkl. moms samt afgifter og er gældende 15.01-28-02.2018. Forbehold for afgiftsstigninger, udsolgte varer samt trykfejl.
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Vine
FRA CHILE!

COLCHAGUA VALLEY, CHILE

COLCHAGUA VALLEY, CHILE

2014 Cabernet Sauvignon
Reserva, Montes

2015 Twins
Malbec-Cabernet Sauvignon
Montes

Vinen har en flot, dyb rubinrød farve. I duften finder man
solbær, lidt blåbær og en antydning af violer og vanilje.
Smagen er præget af både røde bær som hindbær, mørke
kirsebær og solbær. Man fornemmer fadkarakter, men det
er frugten, der dominerer. I eftersmagen er der noter af
kaffe og vanilje. 6 måneder på fad.
Servering: ca. 18 grader. Gerne ½ time på karaffel. Serveres til fjerkræ, svinekød eller kalv.
Normalpris kr. 99,-

Pr. fl. kun

99,-

SPAR 34,-

SPAR 50,-

Mørk, tæt og komprimeret - oplagt til kraftigere gryderetter, oksekød med kraftig garniture! 50% af vinen har lagret
10 måneder på nye franske barriques, hvilket giver fylde
og harmoni. Bør nydes af store glas og dekantér gerne.
Normalpris kr. 125,-

90/100

Pr. fl. kun

65,-

50% Cabernet og 50% Malbec. Meget Bordeaux’sk i stilen, dog med Chiles behagelige og harmoniske frugtsmag
i eftersmagen. Solbær, chokolade og overmodne kirsebær
præger smagsoplevelsen fra start til slut.

Nr. 42
på Wine Spectators
Top 100 i 2016!

- den højest ratede
chilenske vin til prisen!

VICTORIA VALLEY, AUSTRALIEN
2014 Chenin Blanc, Explorer Series
Brown Brothers
Halvtør, blomteragtig pragtfuld Chenin fra det familieejede vinhus
Brown Brothers i Australien. Flot, gyldengrøn farve samt en duft
af moden honningmelon, passionsfrugt og citrusfrugter. Fyldig
smag, hvor melon og passionsfrugt går igen på en charmerende
facon. Flot lang eftersmag.
Oplagt til fiskeretter, pastasalater, kylling eller blot som aperitif.
Normalpris kr. 99,-

Pr. fl. kun

HEATHCOTE, AUSTRALIEN
2016 Shiraz, 18 Eighty Nine
Brown Brothers
Grandios Shiraz, der esidder en kraft og en koncentration, som er
sjælden. Koncentrationen ses allerede i glasset, hvor vinen næsten
er sort. I næsen mødes man af et væld af intense, mørke toner, og
man bliver ved med at finde nye aspekter – solbær, mokka, vanille,
chokolade, peber ... Flot fedme og sødmefuld frugt, der afrundes af
en lang dvælende eftersmag samt et godt, krydret bid.
En pragtfuld ledsager til kraftige kødretter.
Normalpris kr. 149,-

Pr. fl. kun

79,SPAR 20,-

99,SPAR 26,-

Amerikanske

BEST BUYS!
WASHINGTON STATE, USA
2013 Two Vines Merlot, Columbia Crest
Blød, rund, fyldig og saftig Merlot uden så meget garvesyre. Hindbær, solbær og overmodne kirsebær fylder oplevelsen. Flot harmonisk og kompleks eftersmag.
Oplagt til mellemkraftige retter - eksempelvis en god velsmagende burger matcher perfekt!
Normalpris kr. 99,-

5/5

5/6

5/6

WASHINGTON STATE, USA
2012 Two Vines Shiraz, Columbia Crest
Kan du lide Shiraz – så er her et rigtig godt bud på én!
Two Vines er et af de største brands fra Washington og
med rigtig god grund. Over 50 hædersbevisninger fra toneangivne medier verden over, og det forstår man godt,
når man smager den. Let krydret, smagsnoter af mørke
bærtyper, mocca og chokolade.
Oplagt til oksekød, spicy-retter og gryderetter.
Normalpris kr. 99,-

Frit valg kun

79,SPAR 20,-

