Høst 2014

PROGRAM
Velkommen til høstens store vinopplevelse
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Velkommen
Vi i Solera ønsker velkommen til høstens vinsmaking. Temaet i år er magnumflasker
og vi har satt sammen et magnumbord med 16 spennende viner.
Produsentene som besøker oss i høst har plukket ut viner som passer til høsten
og vinterens matopplevelser. Noe nytt og noe som sikkert er kjent fra før av.
Håper du finner din nye favoritt!
Nyt kvelden!
Hilsen Team Solera
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PRAKTISK INFO

HVORDAN FOREGÅR SMAKINGEN?
Dere legger selv opp deres egen smaksrute, og vi anbefaler at du stopper innom hvert
bord. Still spørsmål – det setter produsentene våre stor pris på, det er derfor de er her,
for å fortelle om sine viner til nettopp deg!
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Under hver presentasjon av vinene har vi laget noen
blanke linjer hvor du kan gjøre dine egne notater. Gi en
vurdering av vinen, kun for din egen del – det er mange
spennende viner å smake! Husk – behold glasset!

OVERSIKT PRODUSENTER
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1

Cantine Giacomo Montresor – Store festsal

2

Cantina Clavesana – Store festsal

3

Empson & Co – Store festsal

4

Castello Banfi – Store festsal

5

Villa Monteleone – Store festsal

6

Sogrape Vinhos – Lille festsal

7

Cantine Lungarotti – Lille festsal

8

Hess Family Estate – Lille festsal

9

Marchesi de’ Frescobaldi – Lille festsal

10

Marques de Caceres – Lille festsal

11

Yealands Estate Wines – Store festsal

12

Magnumbordet – Magnumrommet

13

Krönleins Bryggeri – Loungen

14

Bodegas RODA – Store festsal

15

Dopff Irion – Store festsal

16

J. M. da Fonseca – Store festsal

17

Anna Spinato – Loungen

18

Nicolas Feuillatte – Champagnerommet

SALKART
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Loungen
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Champagnerommet
Garderobe
(U.etg)
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Inngang
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SEMINARER

Seminarene holdes i Bernadotte-salen som ligger i underetasjen til
høyre ved garderoben.

kl. 17.00

Vinens verden
v/ Christer Berens
Christer Berens er en lidenskaplig,
kunnskapsrik og ikke minst dyktig
formidler av vin. Det er en av Norges
beste sommelierer som nå tar oss med
på en reise i vinens verden. Her får vi
svar på hva vin er, hvordan den lages og
hvordan vi skal lukte og smake på vin.

kl. 18.30

Hemmeligheten bak 			
magnumflasken
v/ Henriette Batt
Hvorfor er Magnum flasker så «sexy»
og hva gjør at lagring er best i dette
formatet?
Henriette Batt er Brand Manager/Head
of Wines hos Engelstad. Hun har vært
i Engelstad siden 1996. Utdannet fra
Hotellskolen i Stavanger, var Nordisk
Mester som Sommelier i 1995 og har
WSET Diploma. Hun har også tidligere
jobbet som Restaurantsjef under Eyvind
Hellstrøm på Restaurant Bagatelle.
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CANTINE GIACOMO MONTRESOR

Cantine Giacomo Montresor / Italia, Veneto
Montresor-familien har sine røtter fra Loire-dalen i Frankrike. Greve Claude de Montresor
hadde en rekke historisk viktige verv under kardinal Richelieu, og deltok også i politiske
hendelser som spesialrådgiver til hertugen av d’Orleans, en fetter av kongen. Montresor-familien
nevnes også i Edgar A. Poes berømte fortelling “The Amontillado Cask”, hvor et familiemedlem
beskrives som en topp vinkjenner med en ypperlig gane. I det 16. århundre flyttet en del av
familien fra Chateau Montresor til Verona i Italia. Her kjøpte de opp landområder hvor de
kultiverte vinranker. På midten av 1800-tallet begynte Giacomo Montresor å selge sin vin under
familienavnet, og kunne vel knapt ane at 100 år senere var hans viner spredd over hele verden.
Han suksess videreføres gjennom hele prosessen også i dag, fra dyrking av druene til selve
distribusjonen. Montresor-familien benytter kun naturlige midler i vingårdene, ingen bruk av
kjemiske sprøytemidler eller plantevernmidler forekommer. Vinhuset er også innovative når
det gjelder bruk av ny teknologi i både vinmarkene og i selve vinhuset. Moderne teknologi med
bl.a. satellitter for arbeid i vinmarken. Dette for å passe at alt går riktig for seg med hensyn til
hvilke druer som egner seg best hvor, måler de ulike syrenivåene slik at innhøstingen foretas ved
optimal modning. Montresor startet i løpet av sommeren 2000 med vindyrking overvåket av
satellitt. “Winery of the Year 2010” ved Grand Prix del Vino 2010, av IL MIO VINO (mars
2010).

Montresor Soave Classico
Italia / Veneto

Moderne teknologi med bl.a. satelitter for arbeid i vinmarken. Dette for å passe at alt går riktig for seg med
hensyn til hvilke druer som egner seg best hvor, måler de ulike syrenivåene slik at innhøstingen foretas ved
optimal modning. Montresor startet i løpet av sommeren 2000 med vindyrking overvåket av satellitt.
"Winery of the Year 2010" ved Grand Prix del Vino 2010, av IL MIO VINO (mars 2010).
"The wine contained in this bottle is a Soave CLASSICO.
CLASSICO means that the grapes we have selected for this wine, grow in the historically and traditionally hilly
area of production, where Soave is born. The Soave doc, not carrying the classico specification, is coming from
an enlarged area, outside the CLASSICO district, also spreading to flat valley."

Type

Hvitvin

Klassifikasjon

DOC

Produsent

Cantine Giacomo Montresor

Årgang

2013

Druetyper

80% Garganega, 20% Trebbiano di Soave

Analyse

Alkohol: 12,5 %

Karakteristikk

Lys strågul farge. Delikat og svært attraktiv duft av gule frukter og hint av mandler.
Friskt anslag og lett fylde. Fin fruktighet og frisk avslutning.

Serveringstemperatur

8 - 10° C

Passer til

Utmerket til skalldyr og fisk. Passer også som aperitiff.

Webside

www.vinimontresor.it

Volum

Varenummer

EPD-nr

Pris Vinmonopolet

0,75 L

1032301

1427947

kr. 109,90

Antall i kasse

Sortiment

Vectura nr

12

Kategori 5

128782
Status: Lagervare

Sukker: 3 g/l

Syre: 5,5 g/l

VG HELG - UKENS KUP
Årgang 2012
Denne vinen med lett blanding av
krydder, gule epler og pærer og
behagelig syre, passer veldig godt
med ulike retter av laks og ørret.
Det kan også generelt brukes som
en allrounder, også til kalde
forretter.

1 Store festsal

Mine notater

		
1 2 3
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Piccolo Soave
Italia / Veneto

Hadde det ikke vært kjekt å finne en vintype som passer til alt? Bestandig? Det er Soave.
Soave er navnet til et vindistrikt og til landsbyen like ved Verona. Soave betyr "mild" eller "blid", to adjektiver
som begge er treffende beskrivelser av vinen.

1 Store festsal

Type

Hvitvin

Klassifikasjon

DOC Soave

Produsent

WineHouse (Cantine Giacomo Montresor)

Årgang

2013

Druetyper

100 % Garganega

Vinifikasjon

Kun ståltank.

Analyse

Alkohol: 12,0 %

Holdbarhet

Konsumklar, men kan lagres i noen år

Karakteristikk

Klar lys gyllen med grønnskjær. Herlig fruktdreven nese med preg av sitrus, lime,
pære, mandler, mineraler med florale topptoner. Fyldig vin med høy
konsentrasjon, god friskhet og god lengde

Serveringstemperatur

10-12° C

Passer til

Aperitiff, en god all-round vin, terrassekos.

Webside

www.vinimontresor.it

Volum

Varenummer

0,75 L

9181501

Antall i kasse

Sortiment

12

Kategori 5

Sukker: 3 g/l

EPD-nr

Syre: 6 g/l

Pris Vinmonopolet
kr. 112,50

Vectura nr

Mine notater

		
1 2 3

10

4

5
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Montresor Capitel della Crosara
Valpolicella Ripasso
Italia / Veneto
Moderne teknologi med bl.a. satelitter for arbeid i vinmarken. Dette for å passe at alt går riktig for seg med
hensyn til hvilke druer som egner seg best hvor, måler de ulike syrenivåene slik at innhøstingen foretas ved
optimal modning. Montresor startet i løpet av sommeren 2000 med vindyrking overvåket av satellitt.
"Winery of the Year 2010" ved Grand Prix del Vino 2010, av IL MIO VINO (mars 2010).
Druene kommer fra vinmarker rundt den lille byen Negrar i Valpolicella-området.

Karakter: 88/100
God vin med hyggelig pris gjør
denne til det beste kjøpet. Årgang
2009

Type

Rødvin

Klassifikasjon

DOC

Produsent

Cantine Giacomo Montresor

Årgang

2012

Druetyper

60% Corvina Veronese, 30% Rondinella, 10% Molinara

Vinifikasjon

Laget etter tradisjonell ripasso-metode.

Lagring

Lagret 16 måneder på små franske barriques og store amerikanske eikefat.

Analyse

Alkohol: 14,0 %

Holdbarhet

Konsumklar men kan lagres i noen år

Karakteristikk

Dyp rød. Animalsk duft med innslag av mørke bær, kaffe og krydder. Middels
fyldig med bittersøt frukt, god friskhet og lengde.

Serveringstemperatur

16-18° C

Passer til

Rike retter av storfe, lam og vilt.

Webside

www.vinimontresor.it

Volum

Varenummer

EPD-nr

Pris Vinmonopolet

0,75 L

4280601

1406388

kr. 150,00

Antall i kasse

Sortiment

Vectura nr

6

Bestillingsutvalg

128781
Status: Lagervare

Årgang 2009
Dyp rød på farve. Fin duft av
kirsebær med hint av rosiner, lakris
og krydder. God fylde med pen
frukt, passe syre og en lang
ettersmak med fine tanniner.

Årgang 2007

Syre: 5,7 g/l

Årgang 2011
Krydret duft med tobakk og nøtter.
Krydret frukt med strukturet
utgang. Sødmefull krydret i
utgangen. Drikk nå. Passer til
grillet og marinert kjøtt.

Årgang 2009
En noe eikepreget men likevel
vellykket vin for de neste to årene.
Meget godt kjøp.

Årgang 2011
Middels dyp skinnende granatrød.
Litt lukket, men behagelig duft av
kirsebær, sjokolade og blomster.
Middels fyldig balansert, elegant
og feminin morellfruktig smak. Bra
frisk ettersmak.
Passer til: Kokt eller stekt torsk,
lyst kjøtt, salat, pasta, pizza, faste
oster eller kos.
Konklusjon: Feminin Ripasso uten
skarpe kanter. Meget bra kjøp!

Årgang 2010

1 Store festsal

Sukker: 4 g/l

Mine notater

		
1 2 3

4

5

6
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Montresor Valp. Class. Primo Ripasso
Castelliere delle Guaite
Italia / Veneto

Moderne teknologi med bl.a. satelitter for arbeid i vinmarken. Dette for å passe at alt går riktig for seg med
hensyn til hvilke druer som egner seg best hvor, måler de ulike syrenivåene slik at innhøstingen foretas ved
optimal modning. Montresor startet i løpet av sommeren 2000 med vindyrking overvåket av satellitt.
"Winery of the Year 2010" ved Grand Prix del Vino 2010, av IL MIO VINO (mars 2010).
Druene kommer fra enkeltvinmarken "Castelliere delle Guaite", som ligger i hjertet av Valpolicella
Classico-området.
Meget elegant flaske med etikett som kan tas ut av en gjennomsiktig lomme! Fyll ut skjema på baksiden med:
Når, hvor og av hvem flasken ble åpnet, samt hvilket inntrykk du fikk.
Produsenten Montresor startet i løpet av sommeren 2000 med vindyrking overvåket av satellitt.

1 Store festsal

Type

Rødvin

Klassifikasjon

DOC

Produsent

Cantine Giacomo Montresor

Årgang

2009

Druetyper

70% Corvina, 25% Rondinella, 5% Molinara

Vinifikasjon

Vinen er laget etter tradisjonell ripassometode. 'Primo Ripasso' betyr første
pressing. Lagret 24 måneder på små franske barriques og store amerikanske
eikefat.

Analyse

Alkohol: 14,5 %

Holdbarhet

Lagringspotensiale 12 - 15 år

Karakteristikk

Tett og mørk ripasso (Primo ripasso!!) med rik og kompleks duft av mørke
kirsebær og sjokolade. Frisk, med stor fylde og noe avslepen tanninstruktur. Lang,
kompleks og elegant avslutning.

Serveringstemperatur

20° C

Passer til

Storvilt, småvilt og fugl, lam og sau og rødt kjøtt.
Samt til modne oster.

Webside

www.vinimontresor.it

Volum

Varenummer

EPD-nr

Pris Vinmonopolet

0,75 L

5539501

1406412

kr. 250,00

Antall i kasse

Sortiment

Vectura nr

6

Bestillingsutvalg

Sukker: 6,50 g/l g/l

Syre: 6 g/l g/l

Mine notater

		
1 2 3

12

4

5

6

Montresor Capitel della Crosara Amarone
della Valp. Classico
Italia / Veneto

Moderne teknologi med bl.a. satelitter for arbeid i vinmarken. Dette for å passe at alt går riktig for seg med
hensyn til hvilke druer som egner seg best hvor, måler de ulike syrenivåene slik at innhøstingen foretas ved
optimal modning. Montresor startet i løpet av sommeren 2000 med vindyrking overvåket av satellitt.
"Winery of the Year 2010" ved Grand Prix del Vino 2010, av IL MIO VINO (mars 2010).
Druene kommer fra enkeltvinmarken "Capitel della Crosare" som ligger i området rundt den lille byen Negrar, i
hjertet av Valpolicella.
Innhøstingen foregår i oktober.

Type

Rødvin

Klassifikasjon

DOC

Produsent

Cantine Giacomo Montresor

Årgang

2008

Druetyper

60% Corvina, 30% Rondinella, 10% Molinara

Vinifikasjon

Tradisjonell vinifikasjonsprosess. Druene tørkes i hele klaser før de avstilkes og
gjæres i ståltanker i fire måneder.

Lagring

3 års lagring tildels på franske barriques og store fat.
6 måneder lagring på flaske.

Analyse

Alkohol: 15,5 %

Karakteristikk

Intens duft av kirsebær og tørket frukt. Tørr og meget godt balansert friskhet. Bløt
tanninstruktur, stor fylde.

Serveringstemperatur

18 -20° C

Passer til

Kraftige kjøttretter og vilt, samt til modne oster.

Webside

www.vinimontresor.it

Volum

Varenummer

EPD-nr

Pris Vinmonopolet

0,75 L

5539301

1406495

kr. 330,00

Antall i kasse

Sortiment

Vectura nr

6

Bestillingsutvalg

Årgang 2007.
Dufter av sjokolade og moden
frukt. Saftig og sødmefull på smak.
Drikk nå. Passer til and.

1 Store festsal

Sukker: 6,5 g/l

Årgang 2008
Krydret duft med hint av tørket
frukt. Sødmefull frukt på smak med
et krydret preg. Stramme tanniner
med en lett bitter utgang. Drikk nå
til 2016.
Passer til grillet kjøtt.

Årgang 2008
Moden frukt på duft med krydrede
svisker, tørkede urter, sopp og
treverk. Stram moden og søtlig
frukt på smak med lette tanniner
og saftig utgang. Drikk nå til 2016.
Passer til kjøttgryte og grillet kalv.

Mine notater

		
1 2 3

4

5

6
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Montresor Il Fondatore Amarone
della Valpolicella Magnum
Italia / Veneto
Moderne teknologi med bl.a. satelitter for arbeid i vinmarken. Dette for å passe at alt går riktig for seg med
hensyn til hvilke druer som egner seg best hvor, måler de ulike syrenivåene slik at innhøstingen foretas ved
optimal modning. Montresor startet i løpet av sommeren 2000 med vindyrking overvåket av satellitt.
"Winery of the Year 2010" ved Grand Prix del Vino 2010, av IL MIO VINO (mars 2010).

Type

Rødvin

Klassifikasjon

DOC

Produsent

Cantine Giacomo Montresor

Årgang

2006

Druetyper

70% Corvina, 20% Rondinella, 10% Molinara

Analyse

Alkohol: 15,0 %

Holdbarhet

Konsumklar, men kan lagres i opp til 10 år.

Karakteristikk

Rik duft av tørkede frukter og kirsebær. Saftig og rik smak. Fin friskhet og lang
kompleks ettersmak.

Serveringstemperatur

18 - 20 C

Passer til

Storvilt, småvilt og fugl, lam og sau og rødt kjøtt.
Samt til modne oster.

Webside

www.vinimontresor.it

Volum

Varenummer

EPD-nr

Pris Vinmonopolet

1,5 L

5539405

1406420

kr. 589,90

Antall i kasse

Sortiment

Vectura nr

6

Bestillingsutvalg

Årgang 2006 - Poeng 90

1 Store festsal

Sukker: 6,5 g/l

Årgang 2006
Moden og krydret frukt på duft med
plommer, treverk og kaffe.
Sødmefull frukt på smak med lette
strukturerte tanniner og balansert
alkohol. Drikk nå til 2018. Passer til
kraftige retter av storvilt.

Mine notater

		
1 2 3

14

4

5

6

CANTINA CLAVESANA

Cantina Clavesana / Italia, Piemonte
Et samarbeid mellom Bottleneck, Cantina Clavesana og Prof. Gianfranco Cordero som også
jobber som konsulent for G.D. Vajra og andre produsenter. Cantina Clavesana, et kooperativ
bestående av 350 vinbønder, produserer 90% Dolcetto og 10% av de andre klassiske druene fra
Piemonte. 90% av deres produksjonen selges i Italia.
Formålet med dette prosjektet har vært å lansere et kvalitetsprodukt til fornuftig pris, og der
kvaliteten på vinen er viktigere enn navnet på produsenten/merkevaren. Valget falt på en
Langhe Rosso der vi fikk muligheten til å blende sammen med vinmaker Damiano Sicca og
konsulent Gianfranco Cordero. Dolcetto er kjernevirksomheten til Cantina Clavesana, men vi
ønsket også å bruke Barbera og Nebbiolo i blenden, hovedsaklig for å gi vinen mer struktur.

Produttori dei Colli Langhe Rosso
Italia / Piemonte

Cantina Clavesana er et kooperativ fra Piemonte bestående av 350 vinbønder. De produserer 90% Dolcetto og
10% av de andre klassiske druene fra Piemonte. I dag selger de 90% av produksjonen sin i Italia.
Et samarbeid mellom Bottleneck, Cantina Clavesana og Prof. Gianfranco Cordero som også jobber som
konsulent for G.D. Vajra og andre produsenter. Cantina Clavesana, et kooperativ bestående av 350 vinbønder,
produserer 90% Dolcetto og 10% av de andre klassiske druene fra Piemonte. 90% av deres produksjonen
selges i Italia.
Formålet med dette prosjektet har vært å lansere et kvalitetsprodukt til fornuftig pris, og der kvaliteten på vinen
er viktigere enn navnet på produsenten/merkevaren. Valget falt på en Langhe Rosso der vi fikk muligheten til å
blende sammen med vinmaker Damiano Sicca og konsulent Gianfranco Cordero.
Dolcetto er kjernevirksomheten til Cantina Clavesana, men vi ønsket også å bruke Barbera og Nebbiolo i
blenden, hovedsaklig for å gi vinen mer struktur.

Årgang 2011
Sødmefull, mørk solbærfruktighet,
litt kledelig morellbitterhet i midten,
ellers er dette en sjarmerende,
fyldig, fruktig vin med Barbera som
hovedingrediens, Nebbiolo og
Dolcetto, 50/25/25. Litt tanniner i
finish. Anbefales med
Kyllingcouscous.

Årgang 2011
Et kupp! Sjønner nesten ikke
hvordan den kan være så billig.
Italiensk rødvin, perfekt til pasta,
pizza og lette kjøttretter. Vin med
ryggrad og struktur, men med
vennlige tanniner og deilig,
konsentrert smak.

Type

Rødvin

Klassifikasjon

Langhe Rosso DOC

Produsent

Cantina Clavesana

Årgang

2012

Druetyper

50% Barbera, 25% Nebbiolo, 25% Dolcetto

Vinifikasjon

5 - 8 dagers maserasjon for Barbera og Dolcetto, 10 dager for Nebbiolo.

Lagring

Kun ståltank på Barbera og Dolcetto. Nebbiolo har fått 12 mndr. på brukte franske
fat. 3 mndr. flaskelagring før salg.

Analyse

Alkohol: 13,5 %

Holdbarhet

Konsumklar, men kan lagres i noen år.

Karakteristikk

Klar, dyp rubinrød. Fruktdreven nese mot kirsebær, moreller og plommer med
mineralske topptoner og hint av krydder. Friskt anslag med tøffe, men modne
tanniner og godt integrert fat. Saftig, men noe utviklet frukt med hint av skogbunn
og lær.

Serveringstemperatur

16 - 18° C

Passer til

Perfekt til rustikke italienske retter, som en allround vin, til vilt og retter med rødt
kjøtt. Tåler også fløtebaserte sauser.

Webside

http://www.inclavesana.it/

Volum

Varenummer

0,75 L

803401

Antall i kasse

Sortiment

12

Kategori 5

Årgang 2011
Laget på barbera, nebbiolo og
dolcetto. Mørk frukt, saftig stil,
ganske tett og fast. Smak av
moreller og røde kirsebær, tørket
frukt, mineraler og urter.

Årgang 2011
En saftig og god vin for det neste
året. Meget godt kjøp.

Årgang 2011
Frisk og tiltalende piemontevin
med innslag av kirsebær,blomster
og lær på duft.Pent fyldig og kraftig
vin med fin syre,god lengde og
varm,stram og tørr finish.

Årgang 2012
Tilbake på lager, ble rask utsolgt
etter gode anmeldelser. Herlig
pizzavin til latterlig pris. Rød
italiener til å bli glad av.

2 Store festsal

Sukker: 2,4 g/l

Syre: 5,5 g/l

EPD-nr

Pris Vinmonopolet
kr. 128,00

Vectura nr

Årgang 2011
meget godt kjøp. Duft av fiol, tjære,
kirsebær, lakris og gummi. Middels
fyldig med høy syre. Markerte
tanniner, saftig unf frukt og god
konsentrasjon. Drikk til lammefilet.

Årgang 2012
Modne varm rød frukt på duft.
Saftig og rik frukt med lett tørre
tanniner. Drikk nå. Passer til lette
pasta retter.

Årgang 2011-tegnekast 5 - Dyp
blårød. Pen duft av morell og
bringebær pluss noe trekrydder.
Delikat slank søtsyrlig og passe
stram smak. Bra fast og samtidig
rund ettersmak. Passer til: Lam,
lyst kjøtt, pølser, spekemat, pizza,
pasta eller kos. Konklusjon:
Vellaget lettlikendes slank
Langhe-vin. Meget bra kjøp!
Drikkeklar, kan lagres opptil 2 år.

Mine notater

		
1 2 3

16

4

5

6

Produttori dei Colli Langhe Rosso Magnum
Italia / Piemonte

Cantina Clavesana er et kooperativ fra Piemonte bestående av 350 vinbønder. De produserer 90% Dolcetto og
10% av de andre klassiske druene fra Piemonte. I dag selger de 90% av produksjonen sin i Italia.
Et samarbeid mellom Bottleneck, Cantina Clavesana og Prof. Gianfranco Cordero som også jobber som
konsulent for G.D. Vajra og andre produsenter. Cantina Clavesana, et kooperativ bestående av 350 vinbønder,
produserer 90% Dolcetto og 10% av de andre klassiske druene fra Piemonte. 90% av deres produksjonen
selges i Italia.
Formålet med dette prosjektet har vært å lansere et kvalitetsprodukt til fornuftig pris, og der kvaliteten på vinen
er viktigere enn navnet på produsenten/merkevaren. Valget falt på en Langhe Rosso der vi fikk muligheten til å
blende sammen med vinmaker Damiano Sicca og konsulent Gianfranco Cordero.
Dolcetto er kjernevirksomheten til Cantina Clavesana, men vi ønsket også å bruke Barbera og Nebbiolo i
blenden, hovedsaklig for å gi vinen mer struktur.

2 Store festsal

Type

Rødvin

Klassifikasjon

Langhe Rosso DOC

Produsent

Cantina Clavesana

Årgang

2012

Druetyper

50% Barbera, 25% Nebbiolo, 25% Dolcetto

Vinifikasjon

5 - 8 dagers maserasjon for Barbera og Dolcetto, 10 dager for Nebbiolo.

Lagring

Kun ståltank på Barbera og Dolcetto. Nebbiolo har fått 12 mndr. på brukte franske
fat. 3 mndr. flaskelagring før salg.

Analyse

Alkohol: 13,5 %

Holdbarhet

Konsumklar men kan lagres i opp til 5 år.

Karakteristikk

Klar, dyp rubinrød. Fruktdreven nese mot kirsebær, moreller og plommer med
mineralske topptoner og hint av krydder. Friskt anslag med tøffe, men modne
tanniner og godt integrert fat. Saftig, men noe utviklet frukt med hint av skogbunn
og lær.

Serveringstemperatur

16 - 18 ° C

Passer til

Perfekt til rustikke italienske retter, som en allround vin, til vilt og retter med rødt
kjøtt. Tåler også fløtebaserte sauser.

Webside

http://www.inclavesana.it/

Volum

Varenummer

1,5 L

1815005

Antall i kasse

Sortiment

6

Bestillingsutvalg

Sukker: 2,4 g/l

EPD-nr

Syre: 5,5 g/l

Pris Vinmonopolet
kr. 269,90

Vectura nr

Mine notater

		
1 2 3

4

5

6
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Produttori dei Colli Langhe Rosso BiB
Italia / Piemonte

Cantina Clavesana er et kooperativ fra Piemonte bestående av 350 vinbønder. De produserer 90% Dolcetto og
10% av de andre klassiske druene fra Piemonte. I dag selger de 90% av produksjonen sin i Italia.
Et samarbeid mellom Bottleneck, Cantina Clavesana og Prof. Gianfranco Cordero som også jobber som
konsulent for G.D. Vajra og andre produsenter. Cantina Clavesana, et kooperativ bestående av 350 vinbønder,
produserer 90% Dolcetto og 10% av de andre klassiske druene fra Piemonte. 90% av deres produksjonen
selges i Italia.
Formålet med dette prosjektet har vært å lansere et kvalitetsprodukt til fornuftig pris, og der kvaliteten på vinen
er viktigere enn navnet på produsenten/merkevaren. Valget falt på en Langhe Rosso der vi fikk muligheten til å
blende sammen med vinmaker Damiano Sicca og konsulent Gianfranco Cordero.
Dolcetto er kjernevirksomheten til Cantina Clavesana, men vi ønsket også å bruke Barbera og Nebbiolo i
blenden, hovedsaklig for å gi vinen mer struktur.

2 Store festsal

Type

Rødvin

Klassifikasjon

Langhe Rosso DOC

Produsent

Cantina Clavesana

Årgang

2012

Druetyper

50% Barbera, 25% Nebbiolo, 25% Dolcetto

Vinifikasjon

5 - 8 dagers maserasjon for Barbera og Dolcetto, 10 dager for Nebbiolo.

Lagring

Kun ståltank på Barbera og Dolcetto. Nebbiolo har fått 12 mndr. på brukte franske
fat. 3 mndr. flaskelagring før salg.

Analyse

Alkohol: 13,5 %

Holdbarhet

Konsumklar nå

Karakteristikk

Klar, dyp rubinrød. Fruktdreven nese mot kirsebær, moreller og plommer med
mineralske topptoner og hint av krydder. Friskt anslag med tøffe, men modne
tanniner og godt integrert fat. Saftig, men noe utviklet frukt med hint av skogbunn
og lær.

Serveringstemperatur

16 - 18 ° C

Passer til

Perfekt til rustikke italienske retter, som en allround vin, til vilt og retter med rødt
kjøtt. Tåler også fløtebaserte sauser.

Webside

http://www.inclavesana.it/

Volum

Varenummer

3L

1806706

Antall i kasse

Sortiment

4

Bestillingsutvalg

Sukker: 2,4 g/l

EPD-nr

Syre: 5,5 g/l

Pris Vinmonopolet
kr. 429,90

Vectura nr

Mine notater

		
1 2 3

18

4

5

6

Produttori dei Colli Barolo
Italia / Piemonte

Cantina Clavesana er et kooperativ fra Piemonte bestående av 350 vinbønder. De produserer 90% Dolcetto og
10% av de andre klassiske druene fra Piemonte. I dag selger de 90% av produksjonen sin i Italia.
Et samarbeid mellom Bottleneck, Cantina Clavesana og Prof. Gianfranco Cordero som også jobber som
konsulent for G.D. Vajra og andre produsenter. Cantina Clavesana, et kooperativ bestående av 350 vinbønder,
produserer 90% Dolcetto og 10% av de andre klassiske druene fra Piemonte. 90% av deres produksjonen
selges i Italia.
Formålet med dette prosjektet har vært å lansere et kvalitetsprodukt til fornuftig pris, og der kvaliteten på vinen
er viktigere enn navnet på produsenten/merkevaren.

2 Store festsal

Type

Rødvin

Klassifikasjon

Barolo DOCG

Produsent

Cantina Clavesana

Årgang

2010

Druetyper

100% Nebbiolo

Vinifikasjon

Tradisjonell vinifikasjonsteknikk med lang maserasjonstid.

Lagring

3 års lagring på store eikefat, og 1 år på flaske.

Analyse

Alkohol: 14,0 %

Holdbarhet

Konsumklar, men kan lagres i opp til 10 år.

Karakteristikk

Dyp rød med mursteinskant.Kirsebær, moreller med hint av underskog, tjære og
fioler.Strukturert, moden og frisk.

Serveringstemperatur

17 - 19 ° C

Passer til

Passer utmerket til vilt, retter med marmorert fett og generelt kraftige kjøttretter.

Webside

http://www.inclavesana.it/

Volum

Varenummer

0,75 L

1806601

Antall i kasse

Sortiment

12

Bestillingsutvalg

Sukker: 1,8 g/l

EPD-nr

Syre: 5,5 g/l

Pris Vinmonopolet
kr. 209,90

Vectura nr

Mine notater

		
1 2 3

4

5

6
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EMPSON & CO.

Empson & Co. / Italia, Toscana
For 20-25 år siden var trenden i Toscana internasjonale druesorter som Merlot og Cabernet
Sauvignon. Franco Bernabei ville ikke være med på denne trenden, og satset på tradisjonelle
viner med lokale druesorter. I Toscana er det selvsagt Sangiovese som er den viktigste druen.
Franco Bernabei er mest kjent som vinmakeren bak Fattoria di Felsina, Fontodi, Mormoraia,
Castello de Corbara og I Sodi.
«Verden er allerede full av Merlot og Cabernet. Vi har druesorter som Tocai, Friuliano,
Falanghina og Sangiovese som ingen andre har. Vi fra Italia bør derfor fokusere på våre druer»
-Franco Bernabei.
Vinetti de Fiorini er et samarbeidsprosjekt mellom Eurowine og Franco Bernabei.

Monte Antico
Italia / Toscana

For 20-25 år siden var trenden i Toscana internasjonale druesorter som Merlot og Cabernet Sauvignon. Franco
Bernabei ville ikke være med på denne trenden, og satset på tradisjonelle viner med lokale druesorter. I
Toscana er det selvsagt Sangiovese som er den viktigste druen. Franco Bernabei er mest kjent som
vinmakeren bak Fattoria di Felsina, Fontodi, Mormoraia, Castello de Corbara og I Sodi.
«Verden er allerede full av Merlot og Cabernet. Vi har druesorter som Tocai, Friuliano, Falanghina og
Sangiovese som ingen andre har. Vi fra Italia bør derfor fokusere på våre druer» -Franco Bernabei.
Druene til denne vinen kommer fra følgende områdene i Toscana:
Maremma, Colline Pisane og Colli Fiorentini.

Type

Rødvin

Klassifikasjon

IGT

Produsent

Empson & Co

Årgang

2010

Druetyper

85% Sangiovese, 10% Cabernet Sauvignon, 5% Merlot

Vinifikasjon

Temperaturkontrollert gjæring på ståltanker (25 grader). 15 - 20 dagers
skallmaserasjon og 7 dagers malolaktisk gjæring.

Lagring

12-14 md. Fatlagring, 12 mnd. Flaskemodning før salg.

Analyse

Alkohol: 12,5 %

Holdbarhet

Konsumklar men kan lagres i noen år

Karakteristikk

Dyp rød med lilleskjær. Aromabildet preges av friske kirsebær og moreller, urter
treverk og lær. Klassisk Sangiovese med innslag av Cabernet Sauvignon. Frisk
anslag, godt integrerte tanniner og lang ettersmak.

Serveringstemperatur

16 - 18 C

Passer til

Utmerket til både pasta retter som til risotto. Samt til rødt kjøtt, hvitt kjøtt og til ost.

Webside

www.empson.com

Volum

Varenummer

EPD-nr

Pris Vinmonopolet

0,75 L

3290401

2736957

kr. 119,90

Antall i kasse

Sortiment

Vectura nr

12

Kategori 3

133137
Status: Skaffevare

Årgang 2009. Lett krydret stil, med
smak av røde bær. Saftig,
behagelig, hint av kirsebær,
moreller. Lette, grønne urter, lit
tblomster.

3 Store festsal

Sukker: 2,85 g/l

Syre: 5,80 g/l

Årgang 2009

Mine notater

		
1 2 3

4

5

6
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Monte Antico Magnum
Italia / Toscana

For 20-25 år siden var trenden i Toscana internasjonale druesorter som Merlot og Cabernet Sauvignon. Franco
Bernabei ville ikke være med på denne trenden, og satset på tradisjonelle viner med lokale druesorter. I
Toscana er det selvsagt Sangiovese som er den viktigste druen. Franco Bernabei er mest kjent som
vinmakeren bak Fattoria di Felsina, Fontodi, Mormoraia, Castello de Corbara og I Sodi.
«Verden er allerede full av Merlot og Cabernet. Vi har druesorter som Tocai, Friuliano, Falanghina og
Sangiovese som ingen andre har. Vi fra Italia bør derfor fokusere på våre druer» -Franco Bernabei.
Druene til denne vinen kommer fra følgende områdene i Toscana:
Maremma, Colline Pisane og Colli Fiorentini.

3 Store festsal

Type

Rødvin

Klassifikasjon

IGT

Produsent

Empson & Co

Årgang

2009

Druetyper

85% Sangiovese, 10% Cabernet Sauvignon, 5% Merlot

Vinifikasjon

Temperaturkontrollert gjæring på ståltanker (25 grader). 15 - 20 dagers
skallmaserasjon og 7 dagers malolaktisk gjæring.

Lagring

12-14 md. Fatlagring, 12 mnd. Flaskemodning før salg.

Analyse

Alkohol: 12,5 %

Holdbarhet

Konsumklar men kan lagres i noen år

Karakteristikk

Dyp rød med lilleskjær. Aromabildet preges av friske kirsebær og moreller, urter
treverk og lær. Klassisk Sangiovese med innslag av Cabernet Sauvignon. Frisk
anslag, godt integrerte tanniner og lang ettersmak.

Serveringstemperatur

16 - 18 C

Passer til

Utmerket til både pasta retter som til risotto. Samt til rødt kjøtt, hvitt kjøtt og til ost.

Webside

www.empson.com

Volum

Varenummer

EPD-nr

Pris Vinmonopolet

1,5 L

3290405

2736973

kr. 238,50

Antall i kasse

Sortiment

Vectura nr

6

Bestillingsutvalg

133138
Status: Skaffevare

Sukker: 2,85 g/l

Syre: 5,80 g/l

Mine notater

		
1 2 3

22

4

5

6

Vinetti de Fiorini Chianti Superiore
Italia / Toscana

For 20-25 år siden var trenden i Toscana internasjonale druesorter som Merlot og Cabernet Sauvignon. Franco
Bernabei ville ikke være med på denne trenden, og satset på tradisjonelle viner med lokale druesorter. I
Toscana er det selvsagt Sangiovese som er den viktigste druen. Franco Bernabei er mest kjent som
vinmakeren bak Fattoria di Felsina, Fontodi, Mormoraia, Castello de Corbara og I Sodi.
«Verden er allerede full av Merlot og Cabernet. Vi har druesorter som Tocai, Friuliano, Falanghina og
Sangiovese som ingen andre har. Vi fra Italia bør derfor fokusere på våre druer» -Franco Bernabei.
Chianti Superiore DOCG (Opprettet i 1996, og omfatter ca 2% av totalproduksjonen av Chianti). Det er
strengere lovmessige krav til en Chianti Superiore sammenlignet med en standard Chianti. En Chianti
Superiore har høyere alkohol, mer tørrstoffer og krav til høyere plantetetthet og lavere avkastning i vinmarken.
Jordsmonnet består av hovedsaklig av leire og kalkoholdig jord. Vinstokkene er 20 - 30 år gamle. Druene
høstes manuelt.

Årgang 2009-Terning 5

3 Store festsal

Type

Rødvin

Klassifikasjon

Chianti Superiore DOCG

Produsent

Empson & Co

Årgang

2012

Druetyper

90% Sangiovese, 10% Cabernet Sauvignon

Vinifikasjon

Gjæret i temperaturkontrollerte ståltanker.

Lagring

Lagres 12 mnd på brukte slovenske eikefat. Flaskelagres 3 mnd før salg.

Analyse

Alkohol: 12,5 %

Holdbarhet

Konsumklar men kan lagres i noen år

Karakteristikk

Dyp rød på farge. Aromabildet preges av sursøte kirsebær og moreller med hint
av treverk og fioler. Middels til god fylde med sunn frukt, bra syre og en lang
ettersmak med tydelige, men fine tanniner.

Serveringstemperatur

16 - 18 C

Passer til

Kjøttretter av fjærkre, svin og kalv samt pasta med kjøtt- og/eller tomatsauser.

Webside

www.empson.com

Volum

Varenummer

0,75 L

9896201

Antall i kasse

Sortiment

12

Kategori 5

Årgang 2009-83 poeng
Kanskje ikke for hvermannsen,
men herlig, moderne klassisisme
her. Ren, syrlig, kirsebærfruktighet,
middels fyldig, med definert, ren
frukt. Helt tørr. Helt ærlig. Helt
billig.

Årgang 2009-84 poeng

Sukker: 2,8 g/l

Syre: 5,8 g/l

EPD-nr

Pris Vinmonopolet
kr. 129,90

Vectura nr

Årgang 2010

Årgang 2010
Dufter av lær og nøtter.
Strukturerte tanniner og lett moden
frukt. Krydret utgang. Drikk nå.
Passer til lam.

Mine notater

		
1 2 3

4

5

6
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Vinetti de Fiorini Rosso di Montalcino
Italia / Toscana

For 20-25 år siden var trenden i Toscana internasjonale druesorter som Merlot og Cabernet Sauvignon. Franco
Bernabei ville ikke være med på denne trenden, og satset på tradisjonelle viner med lokale druesorter. I
Toscana er det selvsagt Sangiovese som er den viktigste druen. Franco Bernabei er mest kjent som
vinmakeren bak Fattoria di Felsina, Fontodi, Mormoraia, Castello de Corbara og I Sodi.
«Verden er allerede full av Merlot og Cabernet. Vi har druesorter som Tocai, Friuliano, Falanghina og
Sangiovese som ingen andre har. Vi fra Italia bør derfor fokusere på våre druer» -Franco Bernabei.
Rosso di Montalcino er populært betegnet som en mini Brunello - en lettere utgave ment for tidligere konsum.
Den ble opprettet som DOC i 1984. Kravet er kun ett års lagring uten krav om fat, men mange produsenter
velger å fatlagre dem i 12-18 måneder. Kravet til utbytte i vinmarken er heller ikke så strengt (70 hl/ha mot
brunellos 56 hl/ha), men svært ofte kommer Rosso fra vinmarker som også er godkjente for Brunello.
Druene kommer fra Casel Nuovo dell'abate i den sørlige delen av Montalcino. Vinrankene er minumum 14 år
gamle.

3 Store festsal

Type

Rødvin

Klassifikasjon

Rosso di Montalcino DOC

Produsent

Empson & Co

Årgang

2011

Druetyper

100% Sangiovese

Vinifikasjon

Tradisjonell vinifikasjon i ståltanker, 12 md. fatlagring, 6 md. flaskemodning før
salg.

Analyse

Alkohol: 13,0 %

Holdbarhet

Konsumklar men kan lagres i noen år

Karakteristikk

Dyp rød. Mørke, røde bær og kirsebær.Steinfrukt og røde bær. Faste tanniner og
gosd struktur. Lang.

Serveringstemperatur

14 - 16 C

Webside

www.empson.com

Volum

Varenummer

0,75 L

910501

Antall i kasse

Sortiment

6

Bestillingsutvalg

Sukker: 2,6 g/l

EPD-nr

Syre: 4,8 g/l

Pris Vinmonopolet
kr. 129,90

Vectura nr

Mine notater

		
1 2 3

24

4

5

6

Lornano Governo Rosso Toscano
Italia / Toscana

Lornano holder til i Monteriggiono sørvest i Chianti. Lornano er et av mange utrolig vakre sted i Toscana,med
en historie tilbake til år 900. Fattoria di Lornano slik den er i dag ble bygget i sluttten av 1700 tallet. Familen
Taddei tok over i 1904 og driver fremdeles. På slutten av 1990 ble vingården totalt renovert samtidig som man
plntet om og gjorde en større jobb i vinmarkene. Lornano har i dag 46 hektar vin land hvor det lages alle
tradsjonelle Toscanske viner samt at de er spesialisert på den mest tradisjonsrike vinen av de alle, nemlig
Governo
Governo all'uso Toscano = Made "according to the Tuscan custom". Denne tradisjonsrike metoden var utbredt i
Toscna tidligere, og ser nå en renessanse. Deler av vinen er druer som blir tørket 2 til 3 måneder. Disse tilsttes
den ferdige vinen i desember og "refermentation" skjer. Dette gir vinen høy frukt konsentarasjon og god frukt
sødme.

3 Store festsal

Type

Rødvin

Klassifikasjon

IGT Toscana

Produsent

Lornano

Druetyper

100% Sangiovese

Analyse

Sukker: 6,5 g/l

Karakteristikk

Dyp rubinrød.Smaksaromaer av mørke og modne bær.Kraftig og balansert, med
god ettersmak

Volum

Varenummer

0,75 L

1810401

Antall i kasse

Sortiment

6

Bestillingsutvalg

Syre: 5,8 g/l

EPD-nr

Pris Vinmonopolet
kr. 129,90

Vectura nr

Mine notater

		
1 2 3

4

5

6
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CASTELLO BANFI

Castello Banfi / Italia, Toscana
Montalcino er en vakker middelalderlandsby sør for Siena i Toscana. Byen ligger på en 600
meter høy åskam med en gammel borg ruvende over landskapet. Det var i disse pittoreske
omgivelsene at brødrene Mariani bestemte seg for å etablere sitt Banfi-imperium på midten
av 1900-tallet. De lette etter muligheter for å lage vin på et sted der de kunne kombinere
italienske tradisjoner og moderne teknologi. På den 2830 hektar store eiendommen i Montalcino
produserer Castello Banfi årlig 10 millioner flasker, og eksporterer vin til over 50 land. Banfi
er i dag en av Italias største vinprodusenter. Banfi har også en eiendom i Piemonte, hvor de
produserer viner typiske for området.

La Pettegola Vermentino
Italia / Toscana

Montalcino er en vakker middelalderlandsby sør for Siena i Toscana. Byen ligger på en 600 meter høy åskam
med en gammel borg ruvende over landskapet. Det var i disse pittoreske omgivelsene at brødrene Mariani
bestemte seg for å etablere sitt Banfi-imperium på midten av 1900-tallet.
De lette etter muligheter for å lage vin på et sted der de kunne kombinere italienske tradisjoner og moderne
teknologi. På den 2830 hektar store eiendommen i Montalcino produserer Castello Banfi årlig 10 millioner
flasker, og eksporterer vin til over 50 land. Banfi er i dag en av Italias største vinprodusenter.
Banfi har også en eiendom i Piemonte, hvor de produserer viner typiske for området.

4 Store festsal

Type

Hvitvin

Klassifikasjon

IGT

Produsent

Castello Banfi

Årgang

2012

Druetyper

100% Vermentino

Vinifikasjon

Druene plukkes for hånd, gjennomgår en forsiktig pressing. Gjæringen foregår i
temperaturkontrolerte ståltanker i 13-16 dager.Deretter malolaktisk gjæring før
vinen klares og tappes på flaske.

Lagring

Ingen eikelagring, kun ståltank.

Analyse

Alkohol: 13,0 %

Holdbarhet

Konsumklar men kan lagres i noen år

Karakteristikk

Lys gul. Fruktig med hint av aprikos og grapefrukt. Floral med kryddertoner. Fyldig
med en god syre, friskhet og lang avslutning.

Serveringstemperatur

10C

Passer til

Nydelig til retter av skalldyr, fisk og vegetar retter. Må prøves til Sushi også.

Volum

Varenummer

EPD-nr

Pris Vinmonopolet

0,75 L

488901

2832038

kr. 159,90

Antall i kasse

Sortiment

Vectura nr

6

Bestillingsutvalg

Sukker: 2,2 g/l

Syre: 5,2 g/l

Mine notater

		
1 2 3

4

5

6
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Banfi Centine Bianco
Italia / Toscana

Montalcino er en vakker middelalderlandsby sør for Siena i Toscana. Byen ligger på en 600 meter høy åskam
med en gammel borg ruvende over landskapet. Det var i disse pittoreske omgivelsene at brødrene Mariani
bestemte seg for å etablere sitt Banfi-imperium på midten av 1900-tallet.
De lette etter muligheter for å lage vin på et sted der de kunne kombinere italienske tradisjoner og moderne
teknologi. På den 2830 hektar store eiendommen i Montalcino produserer Castello Banfi årlig 10 millioner
flasker, og eksporterer vin til over 50 land. Banfi er i dag en av Italias største vinprodusenter.
Banfi har også en eiendom i Piemonte, hvor de produserer viner typiske for området.
Hver druesort modnet langsommere og mer balansert enn vanlig, og tiden mellom høsting av de ulike
druesortene var kortere enn for tidligere årganger. Kjølig nattetemperatur på sensommeren resulterte i en
meget aromatisk, smaksrik og typeriktig vin.

4 Store festsal

Type

Hvitvin

Klassifikasjon

IGT

Produsent

Castello Banfi

Årgang

2012

Druetyper

40% Sauvignon Blanc, 30% Chardonnay , 30% Pinot Grigio

Vinifikasjon

Forsiktig pressing etterfulgt av gjæring i 16 dager, delvis i temperaturkontrollerte,
rustfrie ståltanker, delvis i franske eikefat og deretter en kort hvileperiode på
bunnfallet.

Analyse

Alkohol: 12,5 %

Holdbarhet

Konsumklar

Karakteristikk

Blek strågul. Intens aroma av grapefrukt, pære og ananas. Frisk, smaksrik og
harmonisk med flott syre.

Serveringstemperatur

10 - 12° C

Passer til

Til forretter, grønnsaksretter, skalldyr og fisk.

Webside

www.castellobanfi.com

Volum

Varenummer

EPD-nr

Pris Vinmonopolet

0,75 L

5862801

2536605

kr. 139,90

Antall i kasse

Sortiment

Vectura nr

6

Bestillingsutvalg

123289
Status: Skaffevare

Sukker: 1,8 g/l

Syre: 5,2 g/l

Mine notater

		
1 2 3

28

4

5

6

Banfi Centine Rosé
Italia / Toscana

Montalcino er en vakker middelalderlandsby sør for Siena i Toscana. Byen ligger på en 600 meter høy åskam
med en gammel borg ruvende over landskapet. Det var i disse pittoreske omgivelsene at brødrene Mariani
bestemte seg for å etablere sitt Banfi-imperium på midten av 1900-tallet.
De lette etter muligheter for å lage vin på et sted der de kunne kombinere italienske tradisjoner og moderne
teknologi. På den 2830 hektar store eiendommen i Montalcino produserer Castello Banfi årlig 10 millioner
flasker, og eksporterer vin til over 50 land. Banfi er i dag en av Italias største vinprodusenter.
Banfi har også en eiendom i Piemonte, hvor de produserer viner typiske for området.

Type

Rosévin

Klassifikasjon

IGT

Produsent

Castello Banfi

Årgang

2013

Druetyper

60% Sangiovese, 20% Cabernet Sauvignon, 20% Merlot

Vinifikasjon

Temperaturkontrollert vinifikasjon ved 18° C på ståltanker i 14 dager.

Analyse

Alkohol: 12,5 %

Holdbarhet

Konsumklar nå

Karakteristikk

Nydelig og klar rosa farge med bouquet av røde skogsbær. Frisk og smaksrik med
god struktur. Tørr, rik, aromatisk og fruktig.

Serveringstemperatur

12° C

Passer til

Perfekt som aperitiff og nydelig til forretter, fisk og retter av hvitt kjøtt. Deilig også
til ferske oster.

Webside

www.castellobanfi.com

Volum

Varenummer

EPD-nr

Pris Vinmonopolet

0,75 L

5579001

1887504

kr. 139,90

Antall i kasse

Sortiment

Vectura nr

6

4 Store festsal

Sukker: 3,5 g/l

Syre: 5,5 g/l

118124
Status: Lagervare

Mine notater

		
1 2 3

4

5

6
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Banfi Centine Rosso
Italia / Toscana

Montalcino er en vakker middelalderlandsby sør for Siena i Toscana. Byen ligger på en 600 meter høy åskam
med en gammel borg ruvende over landskapet. Det var i disse pittoreske omgivelsene at brødrene Mariani
bestemte seg for å etablere sitt Banfi-imperium på midten av 1900-tallet.
De lette etter muligheter for å lage vin på et sted der de kunne kombinere italienske tradisjoner og moderne
teknologi. På den 2830 hektar store eiendommen i Montalcino produserer Castello Banfi årlig 10 millioner
flasker, og eksporterer vin til over 50 land. Banfi er i dag en av Italias største vinprodusenter.
Banfi har også en eiendom i Piemonte, hvor de produserer viner typiske for området.
Alle druene kommer fra området rundt Montalcino.

4 Store festsal

Type

Rødvin

Produsent

Castello Banfi

Årgang

2012

Druetyper

60% Sangiovese, 20% Cabernet Sauvignon, 20% Merlot

Vinifikasjon

Vinen gjennomgår en rask og intensiv maserasjon for maksimalt uttrekk av
frukten.

Analyse

Alkohol: 13,0 %

Holdbarhet

Konsumklar, men kan lagres i opp til 10 år.

Karakteristikk

Mørk rubinrød farge med krydret duft og saftig smak som gjenspeiler
Sangiovese-druen. Vinen er fruktig og rund med bløt, lang ettersmak.

Serveringstemperatur

Ved 14-15° C

Passer til

Perfekt til lam, parmaskinke, kylling and og pasta.

Webside

www.castellobanfi.com

Volum

Varenummer

EPD-nr

Pris Vinmonopolet

0,75 L

3160501

328120

kr. 139,90

Antall i kasse

Sortiment

Vectura nr

6

Bestillingsutvalg

105053
Status: Lagervare

Sukker: 0,9 g/l

Syre: 1,8 g/l

Mine notater

		
1 2 3

30

4

5

6

Banfi Belnero
Italia / Toscana

Montalcino er en vakker middelalderlandsby sør for Siena i Toscana. Byen ligger på en 600 meter høy åskam
med en gammel borg ruvende over landskapet. Det var i disse pittoreske omgivelsene at brødrene Mariani
bestemte seg for å etablere sitt Banfi-imperium på midten av 1900-tallet.
De lette etter muligheter for å lage vin på et sted der de kunne kombinere italienske tradisjoner og moderne
teknologi. På den 2830 hektar store eiendommen i Montalcino produserer Castello Banfi årlig 10 millioner
flasker, og eksporterer vin til over 50 land. Banfi er i dag en av Italias største vinprodusenter.
Banfi har også en eiendom i Piemonte, hvor de produserer viner typiske for området.
Jordsmonnet er leire over kalk med mye runde stener. Innhøsting sent i september.

4 Store festsal

Type

Rødvin

Klassifikasjon

IGT

Produsent

Castello Banfi

Årgang

2010

Druetyper

Sangiovese med en liten prosent Cabernet Sauvignon

Vinifikasjon

Temperaturkontrollert gjæring ved 24-28°C i 8-12 dager etterfulgt av malolaktisk
gjæring på franske eikefat.

Lagring

14 mndr på franske eikefat hvorav 30% er nye.

Analyse

Alkohol: 14,5 %

Holdbarhet

Konsumklar, men kan lagres i opp til 5 år.

Karakteristikk

Intens rød med lilla toner. Fruktig og rik duft og smak av vanilje, tobakk og kaffe,
samt noe kirsebær og plommer. Kraftig struktur, velbalansert og elegant med lang
ettersmak.

Serveringstemperatur

16-18° C

Passer til

Supper, grillet kjøtt og noe modne oster.

Webside

www.castellobanfi.com

Volum

Varenummer

EPD-nr

Pris Vinmonopolet

0,75 L

5910301

2366482

kr. 199,90

Antall i kasse

Sortiment

Vectura nr

6

Bestillingsutvalg

124092
Status: Skaffevare

Sukker: 1,5 g/l

Syre: 4,9 g/l

Mine notater

		
1 2 3

4

5

6
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Banfi Rosso di Montalcino
Italia / Toscana

Montalcino er en vakker middelalderlandsby sør for Siena i Toscana. Byen ligger på en 600 meter høy åskam
med en gammel borg ruvende over landskapet. Det var i disse pittoreske omgivelsene at brødrene Mariani
bestemte seg for å etablere sitt Banfi-imperium på midten av 1900-tallet.
De lette etter muligheter for å lage vin på et sted der de kunne kombinere italienske tradisjoner og moderne
teknologi. På den 2830 hektar store eiendommen i Montalcino produserer Castello Banfi årlig 10 millioner
flasker, og eksporterer vin til over 50 land. Banfi er i dag en av Italias største vinprodusenter.
Banfi har også en eiendom i Piemonte, hvor de produserer viner typiske for området.
Rosso di Montalcino er kjent som lillebroren til Brunello di Montalcino. Grunnen er at den er modnet noe kortere
tid på eikefat, slik at smaken er noe lettere og fruktigere.

4 Store festsal

Type

Rødvin

Klassifikasjon

DOC

Produsent

Castello Banfi

Årgang

2012

Druetyper

100% Sangiovese

Vinifikasjon

Modne druer plukkes i oktober og vinifiseres på tradisjonelt vis etter
rødvinsmetoden. Maserasjonstiden er 7-10 dager i rustfrie ståltanker.

Lagring

Modnes i små franske eikefat (350 l) i 10-12 mndr. etterfulgt av flaskelagring i 6
mndr. før vinen lanseres på markedet.

Analyse

Alkohol: 13,5 %

Holdbarhet

Konsumklar, men kan lagres i opp til 8 år.

Karakteristikk

Dyp, intens farge. Aroma av vanilje, frukt, kirsebær og bjørnebær. Smaken preges
av kaffe og tobakk. Balansert og harmonisk med bløte tanniner.

Serveringstemperatur

Ved 15-16° C

Passer til

Perfekt til retter av oksekjøtt, lam, skinke og pasta. Til parmaskinke og patéer,
samt fersk pecorino-ost.

Webside

www.castellobanfi.com

Volum

Varenummer

EPD-nr

Pris Vinmonopolet

0,75 L

1378501

166298

kr. 199,90

Antall i kasse

Sortiment

Vectura nr

6

Bestillingsutvalg

105748
Status: Lagervare

Sukker: 0,6 g/l

Syre: 5,4 g/l

Mine notater

		
1 2 3

32

4

5

6

Banfi Brunello di Montalcino
Italia / Toscana

Montalcino er en vakker middelalderlandsby sør for Siena i Toscana. Byen ligger på en 600 meter høy åskam
med en gammel borg ruvende over landskapet. Det var i disse pittoreske omgivelsene at brødrene Mariani
bestemte seg for å etablere sitt Banfi-imperium på midten av 1900-tallet.
De lette etter muligheter for å lage vin på et sted der de kunne kombinere italienske tradisjoner og moderne
teknologi. På den 2830 hektar store eiendommen i Montalcino produserer Castello Banfi årlig 10 millioner
flasker, og eksporterer vin til over 50 land. Banfi er i dag en av Italias største vinprodusenter.
Banfi har også en eiendom i Piemonte, hvor de produserer viner typiske for området.
Druene, som plukkes i månedsskiftet september/oktober, kommer fra åssidene i den sørlige delen av
Montalcino, 350 m.o.h. Vinmarkene blir betegnet som Montalcino's premier vineyards.

4 Store festsal

Type

Rødvin

Klassifikasjon

DOCG

Produsent

Castello Banfi

Årgang

2009

Druetyper

100% Brunello (Sangiovese)

Vinifikasjon

Tradisjonell vinifikasjon etter rødvinsmetoden på hybridtanker. Maserasjonstiden
er 10-12 dager ved 27-29°C i hybridtanker.

Lagring

Modnet på 50% fransk og 50% slavonsk eik, både på 60 og 120 hl fat, i 2 år,
etterfulgt av 12 mndrs flaskelagring før vinen slippes for salg..

Analyse

Alkohol: 14,0 %

Holdbarhet

Konsumklar, men kan lagres i opp til 10 år.

Karakteristikk

Mørk rubinrød farge med nydelige aromaer av fioler, bringebær, vanilje og lakris.
Innbydende, fruktig og kompleks bouquet. Fyldig og krydret smak med silkemyke
tanniner og lang ettersmak.

Serveringstemperatur

Ved 15-16° C

Passer til

Retter av oksekjøtt, kalv, and, parmaskinke, patéer, og ost.

Webside

www.castellobanfi.com

Volum

Varenummer

EPD-nr

Pris Vinmonopolet

0,75 L

3112601

614834

kr. 349,90

Antall i kasse

Sortiment

Vectura nr

6

Bestillingsutvalg

104148
Status: Lagervare

Sukker: 2,3 g/l

Syre: 5,2 g/l

Mine notater

		
1 2 3

4

5

6
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Banfi Brunello di Montalcino
Italia / Toscana

Montalcino er en vakker middelalderlandsby sør for Siena i Toscana. Byen ligger på en 600 meter høy åskam
med en gammel borg ruvende over landskapet. Det var i disse pittoreske omgivelsene at brødrene Mariani
bestemte seg for å etablere sitt Banfi-imperium på midten av 1900-tallet.
De lette etter muligheter for å lage vin på et sted der de kunne kombinere italienske tradisjoner og moderne
teknologi. På den 2830 hektar store eiendommen i Montalcino produserer Castello Banfi årlig 10 millioner
flasker, og eksporterer vin til over 50 land. Banfi er i dag en av Italias største vinprodusenter.
Banfi har også en eiendom i Piemonte, hvor de produserer viner typiske for området.
Druene plukkes i månedsskiftet september/oktober, og kommer fra åssidene i den sørlige delen av Montalcino,
350 m.o.h. Vinmarkene blir betegnet som Montalcinos premier vineyards.

4 Store festsal

Type

Rødvin

Produsent

Castello Banfi

Årgang

2008

Druetyper

100% Brunello (Sangiovese)

Vinifikasjon

Tradisjonell vinifikasjon etter rødvinsmetoden. Maserasjonstiden er 10-12 dager
ved 27-29°C i rustfrie ståltanker.

Lagring

Vinen er modnet på 50% fransk og 50% slavonsk eik i 2 år, etterfulgt av 12 mndrs
flaskelagring før vinen lanseres på markedet.

Analyse

Alkohol: 14,5 %

Holdbarhet

Konsumklar, men kan lagres i opp til 10 år.

Karakteristikk

Mørk rubinrød farge med nydelige aromaer av fioler, bringebær og modne druer.
Innbydende, fruktig og kompleks bouquet. Fyldig og krydret smak. Bløte tanniner
og lang ettersmak.

Passer til

Perfekt til retter av oksekjøtt, kalv, and, parmaskinke, patéer, og ost.

Webside

www.castellobanfi.com

Volum

Varenummer

EPD-nr

Pris Vinmonopolet

1,5 L

3112605

2366516

kr. 729,00

Antall i kasse

Sortiment

Vectura nr

1

Bestillingsutvalg

117859
Status: Skaffevare

Sukker: 2,3 g/l

Syre: 5,2 g/l

Mine notater

		
1 2 3

34

4

5

6

Banfi Poggio alle Mura Brunello
di Montalcino
Italia / Toscana

Montalcino er en vakker middelalderlandsby sør for Siena i Toscana. Byen ligger på en 600 meter høy åskam
med en gammel borg ruvende over landskapet. Det var i disse pittoreske omgivelsene at brødrene Mariani
bestemte seg for å etablere sitt Banfi-imperium på midten av 1900-tallet.
De lette etter muligheter for å lage vin på et sted der de kunne kombinere italienske tradisjoner og moderne
teknologi. På den 2830 hektar store eiendommen i Montalcino produserer Castello Banfi årlig 10 millioner
flasker, og eksporterer vin til over 50 land. Banfi er i dag en av Italias største vinprodusenter.
Banfi har også en eiendom i Piemonte, hvor de produserer viner typiske for området.
Druene dyrkes rett ved Castello Banfi hvor jorden er spesielt godt egnet til dyrking av Brunello Sangiovese.
Vinstokkene ble plantet i 1992 og er den første som er beplantet med kloner fra mer enn 20 års forskning.

4 Store festsal

Type

Rødvin

Klassifikasjon

DOCG

Produsent

Castello Banfi

Årgang

2008

Druetyper

100% Sangiovese (utvalgte kloner)

Vinifikasjon

Vinifikasjon i temperaturkontrollerte hybridtanker ved 27-29°C. Tradisjonell
maserasjon i 12-13 dager.

Lagring

90% av vinen har ligget 2 år på fransk eik og de reseterende 10% på store
slovenske fat. Deretter modning på flaske.

Analyse

Alkohol: 14,5 %

Holdbarhet

Lagringspotensiale 12 - 15 år

Karakteristikk

Dyp rødlilla intens farge. Sviske, kaffe, kakao og lette balsamiske toner gir vinen
kompleks og tiltrekkende bouquet med både dybde og konsentrasjon. Sødmen
fremheves i smaken. Fyldig og kraftig med bløte tanniner.

Serveringstemperatur

Ved 18° C

Passer til

Perfekt til vilt, rødt kjøtt, stek, fyldige gryteretter og kraftige oster, eller nyt den
uten noe som helst til!

Webside

www.castellobanfi.com

Volum

Varenummer

EPD-nr

Pris Vinmonopolet

0,75 L

4123901

657411

kr. 449,90

Antall i kasse

Sortiment

Vectura nr

6

Bestillingsutvalg

110324
Status: Skaffevare

Syre: 5,5 g/l

Mine notater

		
1 2 3

4

5

6

35

Banfi Asti Spumante
Italia / Piemonte

Castello Banfi eier også en vingård i Piemonte, Vigne Regali. De kjøpte denne eiendommen i 1979, ett år etter
at Castello Banfi ble grunnlagt. Vigne Regali, tidligere kjent som Bruzzone, spesialiserte seg tidlig på
produksjon av musserende viner.
Druene produseres i området Asti i Piemonte. Spumante er en italiensk musserende vin og ordet spumante
betyr skummende. Det er to måter å lage spumante på. Enten metodo classico, også kalt metodo tradizionale
(tilsvarende methode champenoise på fransk), hvor vinen gjærer på flasken, eller metodo charmat hvor vinen
gjærer på tank. Denne vinen er laget på sistnevnte måte.

4 Store festsal

Type

Dessertvin

Klassifikasjon

DOCG

Produsent

Castello Banfi Piemonte

Druetyper

100% Moscato Bianco

Vinifikasjon

Druene gjæres som vanlig hvitvin og gjæringen stoppes ved ca. 5% alkohol ved at
mosten kjøles ned. Mosten gjæres på nytt under press i ståltanker (metoto
charmat eller Asti-metoden). Mosten lagres deretter ved lav temperatur og med
utvalgt gjær for å få en bedre kvalitet. Gjæringen avsluttes ved kjøling for å
beholde det ideelle sukkerinnholdet.

Analyse

Alkohol: 7,0 %

Holdbarhet

Konsumklar nå

Karakteristikk

Blek strågul farge med fine og tydelige bobler. Elegant og fruktig med typisk
Moscato-aroma, hint av salvie og fersken.
Søt, frisk og aromatisk. Delikat og harmonisk.

Serveringstemperatur

Ved 8-10º C

Passer til

Dessertvin. Fantastisk til ost, frukt og kaker.

Webside

www.castellobanfi.com

Volum

Varenummer

EPD-nr

Pris Vinmonopolet

0,75 L

4300501

1192210

kr. 109,90

Antall i kasse

Sortiment

Vectura nr

6

Bestillingsutvalg

114602
Status: Lagervare

Sukker: 103,8 g/l

Syre: 6,95 g/l

Mine notater

		
1 2 3

36

4

5

6

Banfi Rosa Regale Brachetto d'Acqui
Italia / Piemonte

Castello Banfi eier også en vingård i Piemonte, Vigne Regali. De kjøpte denne eiendommen i 1979, ett år etter
at Castello Banfi ble grunnlagt. Vigne Regali, tidligere kjent som Bruzzone, spesialiserte seg tidlig på
produksjon av musserende viner.
Druene kommer fra vinmarken La Rosa.

4 Store festsal

Type

Musserende

Klassifikasjon

DOCG

Produsent

Castello Banfi Piemonte

Årgang

2013

Druetyper

100% Brachetto d'Acqui

Vinifikasjon

Etter avstilking og pressing masereres mosten ved 5-6°C i 4-5 dager. Mosten
overpumpes 8 ggr. daglig, siles og filtreres omgående og avkjøles i kaldt rom
(0°C). Deretter varmes den til 16°C, tilsettes spesialgjær og gjæres i
temperatur-kontrollerte, rustfrie ståltanker og filtreres på nytt.

Analyse

Alkohol: 7,0 %

Holdbarhet

Konsumklar.

Karakteristikk

Lys rubinrød farge med fine, vedvarende bobler. Intens og aromatisk duft med
undertone av jordbær og roser. Søt, aromatisk og velbalansert smak med god
syre. Ren, god ettersmak.

Serveringstemperatur

8-10° C

Passer til

Nydelig som aperitiff, til krydret mat, chevre, desserter, kaker og søt frukt - spesielt
god til jordbær! En av de få viner i verden som virkelig passer til sjokolade, gjerne mørk og bitter!

Webside

www.castellobanfi.com

Volum

Varenummer

EPD-nr

Pris Vinmonopolet

0,75 L

5730201

2366508

kr. 149,90

Antall i kasse

Sortiment

Vectura nr

6

Bestillingsutvalg

119954
Status: Skaffevare

Sukker: 94,7 g/l

Syre: 6 g/l

Mine notater

		
1 2 3

4

5

6

37

Banfi Grappa Poggio alle Mura
Italia / Toscana

Montalcino er en vakker middelalderlandsby sør for Siena i Toscana. Byen ligger på en 600 meter høy åskam
med en gammel borg ruvende over landskapet. Det var i disse pittoreske omgivelsene at brødrene Mariani
bestemte seg for å etablere sitt Banfi-imperium på midten av 1900-tallet.
De lette etter muligheter for å lage vin på et sted der de kunne kombinere italienske tradisjoner og moderne
teknologi. På den 2830 hektar store eiendommen i Montalcino produserer Castello Banfi årlig 10 millioner
flasker, og eksporterer vin til over 50 land. Banfi er i dag en av Italias største vinprodusenter.
Banfi har også en eiendom i Piemonte, hvor de produserer viner typiske for området.
Sangiovese-druene kommer fra vinmarkene rundt det historiske Poggio alle Mura- slottet.Området er spesielt
egnet for dyrking av Sangiovese, og disse vinmarkene ved slottet ble plantet i 1992 som første vinmark etter
mange års forskning på det optimale utvalg av Sangioves-kloner.

4 Store festsal

Type

Grappa

Produsent

Castello Banfi

Druetyper

Sangiovese 100%

Vinifikasjon

Etter dobbeldestillering under kontinuerlig damp blir den gjærede pomace
(druerestene) av Sangiovese lagret på slavonske eikefat i 18 måneder.

Lagring

18 måneder på slavonsk eik

Analyse

Syre: 32,41 g/l

Karakteristikk

Klar gylden farge. Floral og fruktig bouquet med hint av vanilje, fat og krydder. Bløt
og rund i munnen, aromatisk grappa med hint av honning i avslutningen.

Serveringstemperatur

Ved 17 grader

Passer til

Avec

Volum

Varenummer

0,5 L

1816202

Antall i kasse

Sortiment

1

Bestillingsutvalg

EPD-nr

Pris Vinmonopolet
kr. 1 299,00

Vectura nr

Mine notater

		
1 2 3

38

4

5

6

VILLA MONTELEONE

Villa Monteleone / Italia, Veneto
Villa Monteleone er en vakker verneverdig villa fra 1600-tallet som eies av Lucia Raimondi.
Hun og mannen Anthony, en berømt hjernekirurg fra USA, flyttet til Italia da de pensjonerte seg
på midten av 1980-tallet. Etterhvert ble de lei golflivet og begynte søket etter en vingård.
I Verona fant de endelig stedet: Nydelige Villa Monteleone i Gargagnago, en landsby i utkanten
av Valpolicella. Med Villaen fulgte 8 ha vinmark, og plutselig ble Dr. Raimondi og hans frue
vinbønder. Vinproduksjonen startet som en hobby, men etter hvert ble de nedringt av personer
som ønsket å kjøpe vinene deres.
Produksjonen er fortsatt liten, men kvaliteten er fantastisk!

Villa Monteleone Campo Santa Lena
Valpolicella Classico
Italia / Veneto
Villa Monteleone er en vakker verneverdig villa fra 1600-tallet som eies av Lucia Raimondi. Hun og mannen
Anthony, en berømt hjernekirurg fra USA, flyttet til Italia da de pensjonerte seg på midten av 1980-tallet.
Etterhvert ble de lei golf-livet og begynte søket etter en vingård og i Verona fant de endelig stedet: ydelige Villa
Monteleone i Gargagnago, en landsby i utkanten av Valpolicella. Med Villaen fulgte 8 ha vinmark, og plutselig
ble Dr. Raimondi og hans frue vinbønder. Vinproduksjonen startet som en hobby, men etter hvert ble de
nedringt av personer som ønsket å kjøpe vinene deres.
Produksjonen er fortsatt liten, men kvaliteten er fantastisk!
Dette er basisproduktet fra vinhuset Villa Monteleone. Druene høstes for hånd i slutten av september.

5 Store festsal

Type

Rødvin

Klassifikasjon

DOC

Produsent

Villa Monteleone

Årgang

2012

Druetyper

Corvina, Molinara, Rondinella, Croatina

Vinifikasjon

Vinifikasjon i små ståltanker for å øke kontakten med drueskallet, noe som øker
kompleksiteten og vinens struktur. Maserasjonstiden er ca. 12 dager.

Lagring

Vinen lagres på ståltanker i 6 mndr., etterfulgt av 6 mndr. på flaske før den er klar
for salg.

Analyse

Alkohol: 12,0 %

Holdbarhet

Konsumklar, men kan lagres i opp til 6 år.

Karakteristikk

Deilig, frisk bouquet av frukt og kirsebærblomst. Lett, strukturert og velbalansert.
Rik på frukt også i munnen. En Valpolicella som virkelig gir mersmak.

Serveringstemperatur

15-16° C

Passer til

Nydelig til lettere retter av kalv, pasta med kjøttsauser og til tomatbaserte
fiskeretter.

Webside

www.villamonteleone.com

Volum

Varenummer

EPD-nr

Pris Vinmonopolet

0,75 L

4091401

388322

kr. 147,00

Antall i kasse

Sortiment

Vectura nr

12

Bestillingsutvalg

108067
Status: Skaffevare

Sukker: 2,6 g/l

Syre: 5,5 g/l

Mine notater

		
1 2 3
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6

Villa Monteleone Campo
San Vito Valpolicella Classico
Italia / Veneto
Villa Monteleone er en vakker verneverdig villa fra 1600-tallet som eies av Lucia Raimondi. Hun og mannen
Anthony, en berømt hjernekirurg fra USA, flyttet til Italia da de pensjonerte seg på midten av 1980-tallet.
Etterhvert ble de lei golf-livet og begynte søket etter en vingård og i Verona fant de endelig stedet: ydelige Villa
Monteleone i Gargagnago, en landsby i utkanten av Valpolicella. Med Villaen fulgte 8 ha vinmark, og plutselig
ble Dr. Raimondi og hans frue vinbønder. Vinproduksjonen startet som en hobby, men etter hvert ble de
nedringt av personer som ønsket å kjøpe vinene deres.
Produksjonen er fortsatt liten, men kvaliteten er fantastisk!
Ripasso-metoden ble først kalt "governo" og har sin opprinnelse i Toscana i middelalderen. Prosessen gir
vinen økt struktur, aroma og smaksdybde.
I mars året etter innhøsting gjennomgår vinen vanligvis en annengangs gjæring på Amarone-bunnfall. Dette
øker strukturen og kompleksiteten i vinen. Lucia Raimondi, eier av Villa Monteleone, har fra og med
2001-årgangen valgt å la vinen ligge på Amarone-bunnfallet uten at den gjennomgår ny gjæring. Hun mener at
vinen holder seg friskere ved å gjøre det på denne måten.

Type

5 Store festsal

Rødvin

Klassifikasjon

DOC

Produsent

Villa Monteleone

Årgang

2011

Druetyper

Corvina, Molinara, Croatina og Rondinella

Vinifikasjon

Utvalgte druer vinifiseres i 26 hl store tretønner. Gjæring og maserasjon i ca. 15
dager ved 27° C, noe som gir bedre uttrekk av aroma og farge.

Lagring

Vinen lagres deretter på små fat i ca. 2 år, og på flaske i ytterligere 18 måneder.

Analyse

Alkohol: 14,0 %

Holdbarhet

Lagringspotensiale 12 - 15 år .

Karakteristikk

Dyp rødfarge. Rik og konsentrert duft av både frisk og noe moden frukt (plommer
og svisker). Klokkeren og Fin sødme. Elegant og saftig, - renser ganen og gir
mersmak!

Serveringstemperatur

Ved 15-16° C

Passer til

Perfekt til rødt kjøtt som okse og lam, samt fyldige, kraftige oster.

Webside

www.villamonteleone.com

Volum

Varenummer

EPD-nr

Pris Vinmonopolet

0,75 L

4091301

388124

kr. 229,90

Antall i kasse

Sortiment

Vectura nr

12

Bestillingsutvalg

107840
Status: Lagervare

Sukker: 3,5 g/l

Syre: 6,25 g/l

Mine notater

		
1 2 3

4

5

6
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Villa Monteleone Amarone
della Valpolicella
Italia / Veneto
Villa Monteleone er en vakker verneverdig villa fra 1600-tallet som eies av Lucia Raimondi. Hun og mannen
Anthony, en berømt hjernekirurg fra USA, flyttet til Italia da de pensjonerte seg på midten av 1980-tallet.
Etterhvert ble de lei golf-livet og begynte søket etter en vingård og i Verona fant de endelig stedet: ydelige Villa
Monteleone i Gargagnago, en landsby i utkanten av Valpolicella. Med Villaen fulgte 8 ha vinmark, og plutselig
ble Dr. Raimondi og hans frue vinbønder. Vinproduksjonen startet som en hobby, men etter hvert ble de
nedringt av personer som ønsket å kjøpe vinene deres.
Produksjonen er fortsatt liten, men kvaliteten er fantastisk!
Druene håndplukkes i slutten av september. Naturlig tørking av druene i sprinkelkasser av tre i ca. 120 dager. I
løpet av denne tiden mister druene omtrent halvparten av vekten.

Type

5 Store festsal

Rødvin

Klassifikasjon

DOCG

Produsent

Villa Monteleone

Årgang

2008

Druetyper

Corvina, Corvinone og Rondinella

Vinifikasjon

Gjæring og maserasjon i ca. 20 dager på trefat.

Lagring

Vinen lagres i 36 måneder på eik og 18 måneder på flaske.

Analyse

Alkohol: 15,0 %

Holdbarhet

Lagringspotensiale 20 - 30 år.

Karakteristikk

Mørk rød farge. Rik, velbalansert og konsentrert. Bouquet av plommer, svisker og
tørkede aprikoser samt undertoner av kaffe og sjokolade. Fløyelsmyk og sensuell
med en lang og forførende ettersmak.

Serveringstemperatur

Ved 15-17° C

Passer til

Nydelig til kraftige kjøttretter og vilt. Passer også utmerket til modne oster som
parmesanost.

Webside

www.villamonteleone.com

Volum

Varenummer

EPD-nr

Pris Vinmonopolet

0,75 L

4091201

388330

kr. 489,00

Antall i kasse

Sortiment

Vectura nr

6

Bestillingsutvalg

Sukker: 5,1 g/l

Syre: 6,2 g/l

Mine notater

		
1 2 3
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Villa Monteleone Recioto Palsun
Italia / Veneto

Villa Monteleone er en vakker verneverdig villa fra 1600-tallet som eies av Lucia Raimondi. Hun og mannen
Anthony, en berømt hjernekirurg fra USA, flyttet til Italia da de pensjonerte seg på midten av 1980-tallet.
Etterhvert ble de lei golf-livet og begynte søket etter en vingård og i Verona fant de endelig stedet: ydelige Villa
Monteleone i Gargagnago, en landsby i utkanten av Valpolicella. Med Villaen fulgte 8 ha vinmark, og plutselig
ble Dr. Raimondi og hans frue vinbønder. Vinproduksjonen startet som en hobby, men etter hvert ble de
nedringt av personer som ønsket å kjøpe vinene deres.
Produksjonen er fortsatt liten, men kvaliteten er fantastisk!
Vinmarken ligger i sydvendte skråninger 280 m.o.h. Vinstokkene er gjennomsnittlig 30 år gamle, noe som gir
en avkastning på 29 hl pr. ha. Manuell innhøsting i begynnelsen av oktober.

5 Store festsal

Type

Dessertvin

Klassifikasjon

DOC

Produsent

Villa Monteleone

Årgang

2011

Druetyper

Corvina, Corvinone, Rondinella

Vinifikasjon

Druene tørkes i trekasser i 130 dager og mister dermed 50% av vekten. 20 dagers
temperaturkontrollert gjæring.

Lagring

36 måneders lagring på fat og 12 måneders lagring på flaske.

Analyse

Alkohol: 14,0 %

Holdbarhet

Konsumklar, men kan lagres i opp til 6 år.

Karakteristikk

Fyldig og elegant med god fruktsødme og intense aromaer av søte bær, plommer
og sjokolade. Hint av tørket frukt. Deilig, lang ettersmak.

Serveringstemperatur

Ved 16-18° C

Passer til

Nydelig til sjokolade og søte fruktdesserter (fruktterte), men også perfekt til
kraftige og smaksrike oster.

Webside

www.villamonteleone.com

Volum

Varenummer

EPD-nr

Pris Vinmonopolet

0,5 L

4218502

2403707

kr. 299,90

Antall i kasse

Sortiment

Vectura nr

6

Bestillingsutvalg

113191
Status: Skaffevare

Sukker: 90,5 g/l

Syre: 6,5 g/l

Mine notater

		
1 2 3

4

5

6
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SOGRAPE VINHOS

Sogrape Vinhos / Portugal
Sociedade Comercial Grandes Vinhos de Mesa de Portugal (i dag kjent som Sogrape Vinhos SA)
ble grunnlagt i 1942 av Fernando van Zeller Guedes, en visjonær og bestemt gründer som skapte
to av de mest berømte portugisiske viner: Mateus Rosé og Barca Velha.
Selskapet er i dag drevet av tredje generasjon av Guedes familien og er Portugals største
vinprodusent. De eier ca. 800 hektar vinmark i de viktigste portugisiske vinområdene og har
i tillegg ekspandert virksomheten til Spania (Sandeman og Bodegas Lan), Argentina (Finca
Flichman), Chile (Los Boldos) og New Zealand (Framingham).
I 2010 ble Sogrape Vinhos kåret til “European Wine Producer of the Year” av det anerkjente
vinmagasinet Wine Entusiast.

Casa Ferreirinha Planalto Reserva
Portugal / Douro

Sociedade Comercial Grandes Vinhos de Mesa de Portugal (i dag kjent som Sogrape Vinhos SA) ble grunnlagt
i 1942 av Fernando van Zeller Guedes, en visjonær og bestemt gründer som skapte to av de mest berømte
portugisiske viner: Mateus Rosé og Barca Velha.
Selskapet er i dag drevet av tredje generasjon av Guedes familien og er Portugals største vinprodusent. De
eier ca. 800 hektar vinmark i de viktigste portugisiske vinområdene og har i tillegg ekspandert virksomheten til
Spania (Sandeman og Bodegas Lan), Argentina (Finca Flichman), Chile (Los Boldos) og New Zealand
(Framingham).
I 2010 ble Sogrape Vinhos kåret til "European Wine Producer of the Year" av det anerkjente vinmagasinet
Wine Entusiast.

6 Lille festsal

Type

Hvitvin

Klassifikasjon

DOC Douro

Produsent

Sogrape Vinhos

Årgang

2013

Druetyper

Viosinho, Malvasia Fina, Gouveio, Codega, Arinto

Vinifikasjon

Håndplukkede druer. Temperaturkontrollert gjæring ved 16-18° C i ca. 20 dager.

Lagring

Ueiket. Lagret i fire måneder på flaske før lansering på markedet.

Analyse

Alkohol: 12,5 %

Holdbarhet

Konsumklar, men kan lagres i 2 år.

Karakteristikk

Sitrongul farge med grønn kant. Intens og kompleks bouquet med innslag av
melon, pære, aprikos og pasjonsfrukt. Fyldig og god med veldig harmonisk og
behagelig munnfølelse. Frisk frukt og mineralsk.

Serveringstemperatur

8-10° C

Passer til

Som aperitiff, til skalldyr, fisk, lyst kjøtt og salater.

Webside

www.sograpevinhos.eu

Volum

Varenummer

0,75 L

1487901

Antall i kasse

Sortiment

6

Bestillingsutvalg

Sukker: 1,8 g/l

Syre: 6,0 g/l

EPD-nr

Pris Vinmonopolet
kr. 109,90

Vectura nr

Mine notater

		

Best Cellars AS • Karenslyst Allé 10, 0278 Oslo • tlf: 24 11 17 00 • www.bestcellars.no

1 2 3

4

5

6
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Casa Ferreirinha Esteva
Portugal / Douro

Sociedade Comercial Grandes Vinhos de Mesa de Portugal (i dag kjent som Sogrape Vinhos SA) ble grunnlagt
i 1942 av Fernando van Zeller Guedes, en visjonær og bestemt gründer som skapte to av de mest berømte
portugisiske viner: Mateus Rosé og Barca Velha.
Selskapet er i dag drevet av tredje generasjon av Guedes familien og er Portugals største vinprodusent. De
eier ca. 800 hektar vinmark i de viktigste portugisiske vinområdene og har i tillegg ekspandert virksomheten til
Spania (Sandeman og Bodegas Lan), Argentina (Finca Flichman), Chile (Los Boldos) og New Zealand
(Framingham).
I 2010 ble Sogrape Vinhos kåret til "European Wine Producer of the Year" av det anerkjente vinmagasinet
Wine Entusiast.
Druene kommer fra eiendommen Quinta do Seixo som ligger i Cima Corgo, nær Pinhão. Vingården består av
72 hektar plantet vinmark. Vinmarkene ligger nordvendt og det er en overvekt av druetypene Touriga Nacional,
Tinta Roriz og Touriga Franca.

6 Lille festsal

Type

Rødvin

Klassifikasjon

D.O.C. Douro

Produsent

Sogrape Vinhos

Årgang

2013

Druetyper

Tinta Roriz, Touriga Franca, Tinta Barroca, Touriga Nacional

Vinifikasjon

Druene gjennomgår separat temperaturkontrollert gjæring ved 23-24° C.

Lagring

Ingen bruk av eik.

Analyse

Alkohol: 12,5 %

Holdbarhet

Konsumklar, men kan lagres i 2 år.

Karakteristikk

Dyp rubinrød farge. Intens og harmonisk bouquet med hint av jordbær, bringebær
og krydder, spesielt pepper og nellik. Myk og fin struktur med god frukt og godt
integrerte tanniner. Elegant og harmonisk finish.

Serveringstemperatur

16-18° C

Passer til

Passer til retter av rødt kjøtt, svin og oster.

Webside

http://www.sograpevinhos.eu

Volum

Varenummer

EPD-nr

Pris Vinmonopolet

0,75 L

9929001

2674331

kr. 109,90

Antall i kasse

Sortiment

Vectura nr

6

Bestillingsutvalg

Sukker: 1,8 g/l

Syre: 4,8 g/l

Mine notater

		

Best Cellars AS • Karenslyst Allé 10, 0278 Oslo • tlf: 24 11 17 00 • www.bestcellars.no
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Casa Ferreirinha Papa Figos
Portugal / Douro

Sociedade Comercial Grandes Vinhos de Mesa de Portugal (i dag kjent som Sogrape Vinhos SA) ble grunnlagt
i 1942 av Fernando van Zeller Guedes, en visjonær og bestemt gründer som skapte to av de mest berømte
portugisiske viner: Mateus Rosé og Barca Velha.
Selskapet er i dag drevet av tredje generasjon av Guedes familien og er Portugals største vinprodusent. De
eier ca. 800 hektar vinmark i de viktigste portugisiske vinområdene og har i tillegg ekspandert virksomheten til
Spania (Sandeman og Bodegas Lan), Argentina (Finca Flichman), Chile (Los Boldos) og New Zealand
(Framingham).
I 2010 ble Sogrape Vinhos kåret til "European Wine Producer of the Year" av det anerkjente vinmagasinet
Wine Entusiast.
Vinen er produsert hos Quinta da Leda, eiendommen hvor den legendariske vinen Barca Velha lages. Quinta
da Leda har 76 hektar plantet vinmark med følgende druetyper: Touriga Nacional, Tinta Roriz, Touriga Franca,
Tinta Barroca og Tinto Cão. Eiendommen ligger i Douro Superior som er den varmeste og tørreste
sub-regionen, lengst øst i Douro-dalen.

6 Lille festsal

Type

Rødvin

Produsent

Sogrape Vinhos

Årgang

2012

Druetyper

Tinta Roriz, Touriga Franca, Touriga Nacional, Tinta Barroca

Vinifikasjon

Gjæres med drueskallene i temperaturkontrollerte ståltanker ved 28°C i 8-10
dager.

Lagring

20% av vinen lagres i ca. 6 måneder på 2 og 3 år gamle franske eikefat. Resten
lagres i ståltanker.

Analyse

Alkohol: 13,0 %

Holdbarhet

Konsumklar, men kan lagres i opp til 5 år.

Karakteristikk

Mørk rubinrød farge. Intens vin med sterkt Douro preg. Duft av røde og mørke
bær med krydret karakter. Tiltalende, med god friskhet og godt integrerte tanniner.
Strukturert og kompleks.

Serveringstemperatur

17-20° C

Passer til

Passer til grillet og marinert kjøtt. Småvilt og fugl.

Webside

www.sograpevinhos.eu

Volum

Varenummer

EPD-nr

Pris Vinmonopolet

0,75 L

9928801

2674547

kr. 130,00

Antall i kasse

Sortiment

Vectura nr

6

Bestillingsutvalg

Sukker: 2,2 g/l

Syre: 5,4 g/l

Mine notater
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Casa Ferreirinha Quinta da Leda
Portugal / Douro

Sociedade Comercial Grandes Vinhos de Mesa de Portugal (i dag kjent som Sogrape Vinhos SA) ble grunnlagt
i 1942 av Fernando van Zeller Guedes, en visjonær og bestemt gründer som skapte to av de mest berømte
portugisiske viner: Mateus Rosé og Barca Velha.
Selskapet er i dag drevet av tredje generasjon av Guedes familien og er Portugals største vinprodusent. De
eier ca. 800 hektar vinmark i de viktigste portugisiske vinområdene og har i tillegg ekspandert virksomheten til
Spania (Sandeman og Bodegas Lan), Argentina (Finca Flichman), Chile (Los Boldos) og New Zealand
(Framingham).
I 2010 ble Sogrape Vinhos kåret til "European Wine Producer of the Year" av det anerkjente vinmagasinet
Wine Entusiast.

6 Lille festsal

Type

Rødvin

Produsent

Sogrape Vinhos

Årgang

2010

Druetyper

50% Touriga Nacional, 40% Touriga Franca, 10% Tinta Roriz

Vinifikasjon

Druetypene gjennomgår separat temperaturkontrollert gjæring.

Lagring

Lagret i ca. 1 år i nye og brukte franske eikefat, etterfulgt av flaskemodning i ett år.

Analyse

Alkohol: 14,0 %

Holdbarhet

Lagringspotensiale 15 - 20 år

Karakteristikk

Dyp rubinrød farge med lilla kant. Kompleks med intense aromaer av modne røde
bær, krydder (kanel og pepper)og et hint av kakao. Fyldig vin med god syre,
elegante tanniner og flott frukt i munnen. Lang ettersmak.

Serveringstemperatur

17-20º C

Passer til

Kraftige retter av lam, oksekjøtt, vilt, gryteretter.

Webside

www.sograpevinhos.eu

Volum

Varenummer

EPD-nr

Pris Vinmonopolet

0,75 L

9928601

2674349

kr. 300,00

Antall i kasse

Sortiment

Vectura nr

6

Bestillingsutvalg

Sukker: 2,00 g/l

Syre: 5,84 g/l

Mine notater
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Casa Ferreirinha Vinha Grande
Portugal / Douro

Sociedade Comercial Grandes Vinhos de Mesa de Portugal (i dag kjent som Sogrape Vinhos SA) ble grunnlagt
i 1942 av Fernando van Zeller Guedes, en visjonær og bestemt gründer som skapte to av de mest berømte
portugisiske viner: Mateus Rosé og Barca Velha.
Selskapet er i dag drevet av tredje generasjon av Guedes familien og er Portugals største vinprodusent. De
eier ca. 800 hektar vinmark i de viktigste portugisiske vinområdene og har i tillegg ekspandert virksomheten til
Spania (Sandeman og Bodegas Lan), Argentina (Finca Flichman), Chile (Los Boldos) og New Zealand
(Framingham).
I 2010 ble Sogrape Vinhos kåret til "European Wine Producer of the Year" av det anerkjente vinmagasinet
Wine Entusiast.
Druene kommer fra to sub-regioner i Douro: Cima Corgo (Quinta do Seixo) og Douro Superior (Quinta da
Leda). Druene vinifiseres og gjæres på disse eiendommene. Etter gjæring blir vinen fraktet til kjellere i Vila
Nova de Gaia for fatlagring og videre blending.

6 Lille festsal

Type

Rødvin

Klassifikasjon

DOC Douro

Produsent

Sogrape Vinhos

Årgang

2011

Druetyper

Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Barroca, Tinta Roriz

Vinifikasjon

Gjæring i temperaturkontrolerte ståltanker. Lett filtrering.

Lagring

Lagres i ca. 1 år på 2-3 år gamle fat.

Analyse

Alkohol: 14,0 %

Holdbarhet

Konsumklar, men kan lagres i opp til 10 år.

Karakteristikk

Dyp rubinrød med lilla toner. Duft av mørke bær med hint av sedertre, tobakk og
kakao. Godt integrert eik med bra syre og fine tanniner. Lang ettersmak.

Serveringstemperatur

15-17º C

Passer til

Utmerket til retter av rødt kjøtt, småvilt og fugl.

Webside

www.sograpevinhos.eu

Volum

Varenummer

EPD-nr

Pris Vinmonopolet

0,75 L

9928901

2674356

kr. 150,00

Antall i kasse

Sortiment

Vectura nr

6

Bestillingsutvalg

Sukker: 2,1 g/l

Syre: 5,7 g/l

Mine notater
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CANTINE LUNGAROTTI

Cantine Lungarotti / Italia, Umbria
Cantine Lungarotti kan nok sies å være det mest berømte vinhuset i regionen Umbria, kjent
som Italias grønne hjerte. Umbria ligger mellom Toscana ved Middelhavet og Marche ved det
Adriatiske hav. Giorgio Lungarotti, grunnleggeren av Cantine Lungarotti, var en pionér som
kom fra en vindyrkende familie. Idag er vinhuset drevet av kvinner; hans enke Maria Grazia
samt døtrene Teresa og Chiara. I tillegg til å lage vin driver disse driftige damene et vin- og
olivenoljemuseum og hotellet Le Tre Vaselle med tilhørende spa-avdeling (BellaUve Vinotherapy
SPA).
Det var Giorgio Lungarotti som satte Umbria på kartet som en seriøs vindyrkende region da
hans Rubesco Riserva fikk DOCG-status.

Lungarotti Torre di Giano
Italia / Umbria

Torre di Giano er den mest kjente hvite vinen til Cantine Lungarotti.
Den er laget av to druer som ofte brukes mange steder i Italia, samt én
antikk drue som er typisk for Umbria, nemlig Grechetto. Navnet kommer
fra den romerske arven til den lille byen Torgiano, hvor Lungarotti har sitt
hovedsete. Jordsmonnet består av leire.

Type

Hvitvin

Klassifikasjon

IGT

Produsent

Cantine Lungarotti

Årgang

2012

Druetyper

40% Vermentino, 35% Trebbiano, 25% Grechetto

Vinifikasjon

Vinen gjennomgår temperaturkontrollert gjæring, også kalt «cryo
maceration», en prossess hvor druene raskt nedkjøles og hvor
det er maksimal kontakt mellom druejuice og skall for å trekke ut
så mye friske smaker og aromaer som mulig. Vinen er i tillegg
gjæret på bunnfallet for å oppnå mest mulig smak.

Analyse

Alkohol: 12,0 %

Holdbarhet

Konsumklar, men kan lagres i noen år.

Karakteristikk

Strågul med grønne toner. Delikate aromaer av frukt som fersken
og pære, samt et hint av mandel. Tørr, elegant og fruktig smak av
pære etterfulgt av en lang og frisk finish.

Serveringstemperatur

8-10° C

Passer til

Apertiff, til pasta og risotto, hvitt kjøtt, alle typer fisk og skalldyr,
samt til en del oster.

Webside

www.lungarotti.it

Volum

Varenummer

EPD-nr

Pris Vinmonopolet

0,75 L

5748101

2997047

kr. 165,00

Antall i kasse

Sortiment

Vectura nr

6

Bestillingsutvalg

Sukker: 2 g/l

Syre: 5,26 g/l

Bra konsentrasjon.

7 Lille festsal

Mine notater

		
1 2 3

4

5

6
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Lungarotti Rubesco
Italia / Umbria

Rubesco har vært en DOC-vin siden 1968 og er Lungarottis mest
populære og kjente vin på verdensbasis. Rubesco har karakter som folket
i Umbria; reservert, men sjenerøs. Navnet er latinsk og betyr å rødme.
Jordsmonnet består av leire og sand med kalkrik jord i de nedre lagene.

Type

Rødvin

Klassifikasjon

DOC

Produsent

Cantine Lungarotti

Årgang

2009

Druetyper

70% Sangiovese, 20% Canaiolo, 10% Colorino

Vinifikasjon

Temperaturkontrollert gjæring med 15 dagers skallkontakt.

Lagring

12 måneder på eikefat og 12 måneders modning på flaske etter
en lett filtrering.

Analyse

Alkohol: 13,5 %

Holdbarhet

Konsumklar, men kan lagres i opp til 5 år.

Karakteristikk

Dypt rubinrød. Intens og delikat bouquet med aromaer av fioler,
syltetøy og krydder som pepper og kanel. Solid og strukturert
med bra syrebalanse, harmoniske tanniner og en fruktig, lett
mineralsk avslutning.

Serveringstemperatur

16° C

Passer til

Perfekt til pasta, risotto og andre typisk italienske retter, til grillet
kjøtt, hvitt kjøtt og oster.

Webside

www.lungarotti.it

Volum

Varenummer

EPD-nr

Pris Vinmonopolet

0,75 L

287801

2997070

kr. 185,00

Antall i kasse

Sortiment

Vectura nr

6

Bestillingsutvalg

Sukker: 2 g/l

Syre: 4,94 g/l

88 poeng

7 Lille festsal

Mine notater

		
1 2 3

52

4

5

6

Lungarotti Rosso di Montefalco
Italia / Umbria

Montefalco-området, eller falkeberget, er mest kjent for flotte viner laget
av Sagrantino-druen, Umbrias egen røde signaturdrue. Druen gir
konsentrerte, kraftige og tanninrike viner med nydelig kirsebærpreg.
Jordsmonnet består av leire og sand iblendet kalk i de nedre lagene.
Rosso di Montefalco er tidligere drikkeklar enn en ren Sagrantino-vin da
den er blandet med de litt mindre tanninrike druene Sangiovese og
Merlot.
Type

Rødvin

Klassifikasjon

DOC

Produsent

Cantine Lungarotti

Årgang

2010

Druetyper

70% Sangiovese, 20% Merlot, 10% Sagrantino

Vinifikasjon

Temperaturkontrollert gjæring med skallkontakt i 28 dager.

Lagring

Lagring i små eikefat (barriques) i 12 måneder etterfulgt av en lett
filtrering. Lagring på flaske i ytterliger 6 måneder før vinen forlater
vineriet.

Analyse

Alkohol: 14,0 %

Holdbarhet

Konsumklar, men kan lagres i opp til 5 år.

Karakteristikk

Dypt rubinrød. Kompleks bouquet med aromaer av røde bær og
søte krydder som kanel. Smaksbildet er strukturert og elegant
med bra balanse mellom syre og tanniner. Lang, fruktig og krydret
ettersmak.

Serveringstemperatur

16° C

Passer til

Meget anvendelig vin som passer til det meste av kjøtt, men også
til antipasti som skinke, salami og smaksrike oster.

Webside

www.lungarotti.it

Volum

Varenummer

EPD-nr

Pris Vinmonopolet

0,75 L

957101

2997104

kr. 230,00

Antall i kasse

Sortiment

Vectura nr

6

Bestillingsutvalg

Flott matvin

7 Lille festsal

Sukker: 2 g/l

Syre: 5,02 g/l

88 poeng

Mine notater

		
1 2 3

4

5

6
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Lungarotti Sagrantino
Italia / Umbria

Montefalco, eller falkeberget, ligger i Perugia-provinsen. Montefalco er
mest kjent for flotte viner laget av Sagrantino-druen - Umbrias egen røde
signaturdrue. Det sies at druen kom til Umbria med greske munker i
middelalderen. Druen gir konsentrerte, kraftige og tanninrike viner med
nydelig kirsebærpreg. Jordsmonnet består av leire og småstein og
vinmarkene har en gunstig sørvendt plassering.
Innhøstingen skjer ganske sent, oftest i midten av oktober.

7 Lille festsal

Type

Rødvin

Klassifikasjon

DOCG

Produsent

Cantine Lungarotti

Årgang

2008

Druetyper

100% Sagrantino

Vinifikasjon

Temperaturkontrollert gjæring i ståltanker med skallkontakt i 28
dager.

Lagring

12 måneder i små eikefat (barriques). Lett filtrering og 18
måneder på flaske før vinen slippes på markedet - 33 måneder
etter innhøsting slik DOCG-lovverket krever.

Analyse

Alkohol: 14,5 %

Holdbarhet

Konsumklar, men kan lagres i opp til 10 år.

Karakteristikk

Dyp rubinrød. Kompleks bouquet av mørke bær og frukter
(blåbær og moreller) samt av søte krydder og kakao. Konsentrert
og kraftig med frisk frukt i smaksbildet, kraftige, modne tanniner
og en lang ettersmak.

Serveringstemperatur

16-18° C

Passer til

Perfekt følge til rødt kjøtt, vilt og modne oster.

Webside

www.lungarotti.it

Volum

Varenummer

EPD-nr

Pris Vinmonopolet

0,75 L

957001

2997054

kr. 320,00

Antall i kasse

Sortiment

Vectura nr

6

Bestillingsutvalg

Sukker: 2 g/l

Syre: 5,09 g/l

Mine notater

		
1 2 3

54

4

5

6

Lungarotti San Giorgio
Italia / Umbria

San Giorgio er resultatet av Giorgio Lungarottis ønske om å lage en
«super-umbrier». Første årgang var 1977 og etiektten viser St. George og
dragen - et utsnitt av Raffaelos maleri som henger i Le Louvre i Paris.
Som super-toskanerne lages denne vinen av italienske og franske druer, i
dette tilfellet Cabernet Sauvignon, Sangiovese og Canaiolo.

Type

Rødvin

Klassifikasjon

IGT

Produsent

Cantine Lungarotti

Årgang

2005

Druetyper

50% Cabernet Sauvignon, 40% Sangiovese, 10% Canaiolo

Vinifikasjon

Temperaturkontrollert gjæring i ståltanker i 15-20 dager med
skallkontakt.

Lagring

Lagret på små franske eikefat (barriques) i 12 måneder. Deretter
36 måneder på flaske etter lett filtrering. Slippes på markedet
først 4-5 år etter innhøsting.

Analyse

Alkohol: 13,5 %

Holdbarhet

Konsumklar, men kan lagres i opp til 10 år.

Karakteristikk

Meget dyp rubinrød. Intens og kompleks bouquet med aromaer
av rødt syltetøy og søte krydder samt et innslag av mentol og
balsamico. Kraftig struktur med rød frukt, saftig og konsentrert
med modne tanniner. Meget lang og frisk ettersmak.

Serveringstemperatur

16-18° C

Passer til

Den perfekte match til stekt og grillet kjøtt, til vilt samt til
smaksrike oster.

Webside

www.lungarotti.it

Volum

Varenummer

EPD-nr

Pris Vinmonopolet

0,75 L

4080101

2997096

kr. 330,00

Antall i kasse

Sortiment

Vectura nr

6

Bestillingsutvalg

Sukker: 2,1 g/l

91 poeng

7 Lille festsal

Syre: 4,63 g/l

2 glass (av 3)

Mine notater

		
1 2 3

4

5

6
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HESS FAMILY ESTATES

Hess Family Estates / Argentina & Australia
Hess Family Estates eier noen av vinverdens aller beste vingårder, blant annet Peter Lehmann
Wines i South Australia og Bodegas Amalaya i det nordvestre Argentina.
Peter Lehmann (1931-2013) fikk tilnavnet «Frelseren av Barossa» da han på
slutten av 1970-tallet var sterkt medvirkende til å redde australsk vinindustri.
Peter Lehmann Wines lager i dag noen av Australias beste viner.

Amalaya betyr «håp om et mirakel». Mirakelet finner sted mellom 1.650 og
1.800 m.o.h. i Cafayate - i hjertet av Calchaqui Valley i Salta, nordvest i
Argentina, og her klarer Amalaya å lage moderne kvalitetsviner der andre kun
ser en ørken.

Amalaya Blanco
Argentina / Salta

En spennende og annerledes blanding av Torrontés og Riesling. Torrontés er en unik argentinsk krysning
mellom Muscat de Alexandria og Criolla. Druen antas å ha oppstått naturlig i landets vinmarker. Torrontés kan
ofte minne om Gewürztraminer i smaksbildet, men har som regel lavere syrenivå. Derav Rieslingen som er
blandet inn.

8 Lille festsal

Type

Hvitvin

Produsent

Bodega Amalaya

Årgang

2013

Druetyper

85% Torrontés, 15% Riesling

Vinifikasjon

Tradisjonell.

Lagring

Kun ståltank.

Analyse

Alkohol: 13,5 %

Holdbarhet

Konsumklar, men kan lagres i 2 år.

Karakteristikk

Klar gul med grønn kant. Kompleks og fruktig aroma med fremtredende elementer
av fersken, krydder og blomster. Frisk vin med flott fruktkarakter og god lengde.

Serveringstemperatur

8-10° C

Passer til

Som aperitiff, til skalldyr, fisk og lyst kjøtt. Perfekt til assortert sushi!

Webside

amalaya.com

Volum

Varenummer

EPD-nr

Pris Vinmonopolet

0,75 L

946101

2997112

kr. 135,00

Antall i kasse

Sortiment

Vectura nr

6

Bestillingsutvalg

Sukker: 2,2 g/l

Syre: 6,5 g/l

Mine notater

		
1 2 3

4

5

6
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Amalaya Tinto de Corte
Argentina / Salta

I høyfjellsørkenen i Calchaquidalen i det nordvestre Argentina mente Donald Hess at hans pendel viste en
vannkilde under bakken. Han kjøpte umiddelbart et landområde rundt stedet og fikk tak i en brønnborer. Når
brønnboreren så ørkenen han skulle bore i mumlet han amalaya, amalaya, et lokalt uttrykk for å håpe på et
mirakel. Da vannet sprutet opp bestemte Donald seg for å kalle vinen Amalaya. Vinmakeren er franske Thibaut
Delmotte fra Burgund. Han var back-packer i Argentina da han møtte Donald som 27-åring. Han var den
eneste som turte å si at han ikke var så begeistret for smaksbombe-stilen fra Mendoza, så Donald tilbød ham
jobben som sjefsvinmaker.

Type

Rødvin

Produsent

Bodega Amalaya

Årgang

2012

Druetyper

70% Malbec, 10% Cabernet Sauvignon, 10% Syrah, 5% Tannat, 5% Bonarda

Vinifikasjon

4 dagers kaldmaserasjon etterfulgt av en sakte gjæringsprosess.

Lagring

20% av vinen lagres 10 måneder på franske barriques (ikke nye).

Analyse

Alkohol: 14,0 %

Holdbarhet

Konsumklar, men kan lagres i opp til 5 år.

Karakteristikk

Dyp rød farge. Aroma preget av rose og fiol etterfulgt av kirsebær, jordbær og hvit
pepper. Myk i anslaget med elementer av plomme og røde bær. Velbalansert og
strukturert vin med god lengde.

Serveringstemperatur

15-17° C

Passer til

Grillet kjøtt, rødt kjøtt, lam, vilt og ost.

Webside

amalaya.com

Volum

Varenummer

EPD-nr

Pris Vinmonopolet

0,75 L

9629601

2498608

kr. 129,90

Antall i kasse

Sortiment

Vectura nr

6

Kategori 5

130477
Status: Skaffevare

Sukker: 3,22 g/l

Syre: 5,73 g/l

Pent fyldig, kraftig og srukturert vin
med sødmefull frukt i munnen, fin
syre og fast og tørr finish.

8 Lille festsal

Mine notater

		
1 2 3

58

4

5

6

Amalaya Tinto de Corte BiB
Argentina / Salta

I høyfjellsørkenen i Calchaquidalen i det nordvestre Argentina mente Donald Hess at hans pendel viste en
vannkilde under bakken. Han kjøpte umiddelbart et landområde rundt stedet og fikk tak i en brønnborer. Når
brønnboreren så ørkenen han skulle bore i mumlet han amalaya, amalaya, et lokalt uttrykk for å håpe på et
mirakel. Da vannet sprutet opp bestemte Donald seg for å kalle vinen Amalaya. Vinmakeren er franske Thibaut
Delmotte fra Burgund. Han var back-packer i Argentina da han møtte Donald som 27-åring. Han var den
eneste som turte å si at han ikke var så begeistret for smaksbombe-stilen fra Mendoza, så Donald tilbød ham
jobben som sjefsvinmaker.

Saftig mørk frukt på smak

8 Lille festsal

Type

Rødvin

Produsent

Bodega Amalaya

Årgang

2013

Druetyper

70% Malbec, 10% Cabernet Sauvignon, 10% Syrah, 5% Tannat, 5% Bonarda

Vinifikasjon

4 dagers kaldmaserasjon etterfulgt av en sakte gjæringsprosess.

Lagring

20% av vinen lagres 10 måneder på franske barriques (brukte fat).

Analyse

Alkohol: 14,0 %

Karakteristikk

Dyp rød farge. Aroma preget av rose og fiol etterfulgt av kirsebær, jordbær og hvit
pepper. Myk i anslaget med elementer av plomme og røde bær. Velbalansert og
strukturert vin med god lengde.

Serveringstemperatur

15-17° C

Passer til

Grillet kjøtt, rødt kjøtt, lam, vilt og ost.

Volum

Varenummer

EPD-nr

Pris Vinmonopolet

3L

1262506

4027082

kr. 399,90

Antall i kasse

Sortiment

Vectura nr

4

Bestillingsutvalg

Sukker: 3,22 g/l

Syre: 5,73 g/l

Mine notater

		
1 2 3

4

5

6
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Peter Lehmann Weighbridge Chardonnay
Australia / South Australia

Weighbridge er stedet hvor druebøndene leverer sine druer for kontroll av kvalitet og vekt etter innhøsting.
Weighbrigde er et samlingspunkt for vinmakere, druebønder og andre som er involvert i produksjonen av
vinene.

8 Lille festsal

Type

Hvitvin

Produsent

Peter Lehmann Wines

Årgang

2012

Druetyper

100% Chardonnay

Vinifikasjon

Etter avstilking og pressing gjennomgår vinen temperaturkontrollert gjæring i rundt
3 uker. Videre ligger den inntil 3 måneder på bunnfallet for å få en rikere karakter.

Lagring

Etter filtrering og tapping på flaske modner den 2 måneder før den slippes på
markedet.

Analyse

Alkohol: 12,5 %

Holdbarhet

0-2 år

Karakteristikk

Gyllen farge med grønn kant. Nydelig aroma med elementer av tropisk frukt og
innslag av krydder. Vinen er frisk og fruktig med en rik ettersmak.

Serveringstemperatur

9-10° C

Passer til

Fisk, skalldyr og lyst kjøtt.

Webside

www.peterlehmannwines.com.au

Volum

Varenummer

EPD-nr

Pris Vinmonopolet

0,75 L

4190401

561860

kr. 119,90

Antall i kasse

Sortiment

Vectura nr

12

Bestillingsutvalg

112770
Status: Lagervare

Sukker: 6 g/l

Syre: 6,57 g/l

Mine notater

		
1 2 3

60

4

5

6

Peter Lehmann Weighbridge Shiraz
Australia / South Australia

Weighbridge er stedet der bøndene leverer sine druer for kontroll av kvalitet og vekt etter innhøsting, og stedet
er dermed også et samlingspunkt for vinmakere, druebønder og andre som er involvert i produksjonen av
vinene.

Type

Rødvin

Produsent

Peter Lehmann Wines

Årgang

2012

Druetyper

90% Shiraz, 10% Merlot

Vinifikasjon

Temperaturkontrollert gjæring ved 28-30° C.

Lagring

30% av vinen lagres 3 måneder på 1-2 år gamle eikefat. Etter tapping på flaske
modner den ytterligere 6 måneder før lansering.

Analyse

Alkohol: 14,5 %

Holdbarhet

0-4 år

Karakteristikk

Dyp rød farge med krydret aroma og elementer av plommer og mørk sjokolade.
Fruktig og frisk med fremtredende smak av røde bær og en myk, behagelig
ettersmak.

Serveringstemperatur

17° C

Passer til

Retter av lyst kjøtt, svin, småvilt, lam og kraftige gryteretter. En fin allround grillvin.

Webside

www.peterlehmannwines.com.au

Volum

Varenummer

EPD-nr

Pris Vinmonopolet

0,75 L

4182601

262725
Asko: Lagervare

kr. 123,50

Antall i kasse

Sortiment

Vectura nr

12

Kategori 4

111623
Status: Lagervare

Terning 6
Svært mye vin for pengene!

8 Lille festsal

Sukker: 3,3 g/l

Syre: 6,2 g/l

Terning 6
Umulig å mislike

Mine notater

		
1 2 3

4

5

6
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Peter Lehmann Barossa Cabernet Sauvignon
Australia / South Australia

8 Lille festsal

Type

Rødvin

Produsent

Peter Lehmann Wines

Årgang

2010

Druetyper

98% Cabernet Sauvignon, 2% Malbec, Cabernet Franc og Shiraz

Vinifikasjon

7 dagers gjæring med skallkontakt.

Lagring

Vinen lagres 12 måneder på fransk og amerikansk eik (hogsheads).

Analyse

Alkohol: 14,5 %

Holdbarhet

0-5 år

Karakteristikk

Tett og mørk rød farge. Nydelig aroma med fremtredende elementer av mørke
skogsbær og hint av anis. Fyldig vin med innslag av solbær, et velbalansert
eikepreg og god lengde.

Serveringstemperatur

17° C

Passer til

Rødt kjøtt, lam, vilt og modne oster.

Webside

www.peterlehmannwines.com.au

Volum

Varenummer

EPD-nr

Pris Vinmonopolet

0,75 L

4333201

1122308

kr. 159,90

Antall i kasse

Sortiment

Vectura nr

12

Bestillingsutvalg

122548
Status: Lagervare

Sukker: 3,4 g/l

Syre: 6,4 g/l

Mine notater

		
1 2 3

62

4

5

6

Peter Lehmann Barossa Shiraz
Australia / South Australia

Druene er hentet fra utvalgte vinmarker i Barossa, og noen av druerankene er mer enn 100 år gamle.
Denne vinen ble servert under den offisielle Nobel-middagen da Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen
(OPCW) mottok Nobels Fredspris i 2013.

8 Lille festsal

Type

Rødvin

Produsent

Peter Lehmann Wines

Årgang

2012

Druetyper

100% Shiraz

Vinifikasjon

7 dagers gjæring med skallkontakt ved 28° C, etterfulgt av 14 dagers
maserasjonstid for maksimalt uttrekk av smak og farge.

Lagring

Videre 12 måneders lagring på store eiketanker (hogsheads) av fransk og
amerikansk eik. Etter tapping på flaske modner vinen tre måneder før den slippes
på markedet.

Analyse

Alkohol: 14,5 %

Holdbarhet

0-5 år

Karakteristikk

Dyp rød farge, og en rik og fruktig aroma av mørke bær, krydder og sjokolade. I
munnen får du en fyldig vin med de samme elementene som i nesen, og et lett
krydderpreg.

Serveringstemperatur

17-18° C

Passer til

Smaksrike retter av lam, okse og modne oster.

Webside

www.peterlehmannwines.com.au

Volum

Varenummer

EPD-nr

Pris Vinmonopolet

0,75 L

3175501

274399
Asko: Lagervare

kr. 144,90

Antall i kasse

Sortiment

Vectura nr

12

Bestillingsutvalg

104571
Status: Lagervare

Sukker: 2,7 g/l

Syre: 5,65 g/l

Mine notater

		
1 2 3

4

5

6
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Peter Lehmann Stonewell Shiraz
Australia / South Australia

Druene er hentet fra spesielt utvalgte vinmarker i Barossa Valley.

Type

Rødvin

Produsent

Peter Lehmann Wines

Årgang

2009

Druetyper

100% Shiraz

Vinifikasjon

To ukers gjæring og maserasjon med skallkontakt - delvis gjæring på fat. Tappes
på flaske etter pressing og klaring.

Lagring

Lagring på 90% franske og 10% amerikanske hogsheads i 14 måneder, og videre
36 måneders flaskemodning før lansering.

Analyse

Alkohol: 14,5 %

Holdbarhet

Lagringspotensiale 15 - 20 år

Karakteristikk

Dyp rød farge. Herlig aroma av mørke plommer og sjokolade med innslag av
mynte. I munnen får du en meget konsentrert vin med fremtredende elementer av
mørk frukt, krydder og velbalanserte tanniner. Meget god lengde.

Serveringstemperatur

17-18° C

Passer til

Retter av storfe, lam, vilt og modne oster.

Webside

www.peterlehmannwines.com.au

Volum

Varenummer

EPD-nr

Pris Vinmonopolet

0,75 L

4200001

513804

kr. 399,00

Antall i kasse

Sortiment

Vectura nr

6

Bestillingsutvalg

120394
Status: Skaffevare

Sukker: 2,8 g/l

Syre: 7 g/l

94 poeng

8 Lille festsal

Mine notater

		
1 2 3

64

4

5

6

MARCHESI DE´ FRESCOBALDI

Marchesi de´ Frescobaldi / Italia, Toscana
I over 30 generasjoner har adelsfamilien Frescobaldi vært hengivne til produksjonen av
fantastiske Toskanske viner. Frescobaldi har alltid vokst og utviklet seg ved å kombinere
ekspertise og innovasjon. De har en egen evne til å produsere viner som gjengir kvaliteter fra
jordsmonnet og typisiteten til hvert enkelt terroir på en bemerkelsesverdig god måte. Hardt
arbeid, usedvanlig god lokalkunnskap, og kjærlig omsorg for sine vinranker sørger for at
Frescobaldi fortsatt, den dag i dag, kan tilby høy kvalitet og helt unike viner.´

Pomino Bianco
Italia / Toscana

Pomino DOC er en høytliggende appellasjon i Chianti Rùfina som
hovedsaklig eies av Frescobaldi-familien. Vinene som produseres her er
både røde og hvite og særegne med sin distinkte konsentrasjon som
skyldes at enkelte av vinrankene i Pomino DOC ligger så høyt som 700
moh. Tradisjonelt ble det dyrket Sangiovese her, som ikke fikk modne
skikkelig pga høyden. På 1900-tallet begynte derfor et våkent Frescobaldi
medlem i stedet å plante druetyper som tålte bedre høyden og det
kjøligere klimaet dette innebærer; som Chardonnay, Pinot Noir, Pinot
Blanc, Merlot og Cabernet Sauvignon.

88 poeng

9 Lille festsal

Type

Hvitvin

Klassifikasjon

Pomino Bianco DOC

Produsent

Marchesi de' Frescobaldi

Årgang

2013

Druetyper

90% Chardonnay, 10% Pinot Bianco

Vinifikasjon

Tradisjonell vinifikasjon, delvis malolaktisk gjæring på eikefat.

Lagring

75% lagret på ståltanker og 25% på franske eikefat.

Analyse

Alkohol: 13,0 %

Holdbarhet

Konsumklar nå

Karakteristikk

Aromaer av hvite blomster, sitrus, modne epler og pærer. En frisk
og fruktig vin med god fylde og lang ettersmak med hint av
mineraler.

Serveringstemperatur

10° C

Passer til

Perfekt som aperitiff til sommerens grillfester eller grønne
forretter. Det mineralske preget gjør vinen til en ypperlig
skalldyrmatch.

Webside

www.frescobaldi.it

Volum

Varenummer

EPD-nr

Pris Vinmonopolet

0,75 L

2763201

4060208

kr. 139,90

Antall i kasse

Sortiment

Vectura nr

6

Bestillingsutvalg

Sukker: 5 g/l

Syre: 6,5 g/l

Mine notater

		
1 2 3

66

4

5

6

Rèmole

Italia / Toscana
Rèmole er navnet på et velkjent område øst i Firenze. Villa di Rèmole,
avbildet på frontetiketten, innehar 700 års Frescobaldi-historie. Huseier og
poet Dino Frescobaldi var i 1302 årsaken til at Dantes Inferno kunne
fullføres, da han gjenfant de syv første sangene i verket og fikk de
overlevert til Dante som da satt i eksil. I dag huser Villa di Rèmole en
annen Dino Frescobaldi, en suksessor av poeten. Rèmoles vinranker har
svært god soleksponering og ligger på et jordsmonn av sand og leire.

Type

Rødvin

Klassifikasjon

IGT Toscana

Produsent

Marchesi de' Frescobaldi

Årgang

2012

Druetyper

85% Sangiovese, 15% Cabernet Sauvignon

Vinifikasjon

Innhøstningperiode fra slutten av spetember til begynnelsen av
oktober. 12 dagers gjæring og 9 dagers skallmaserasjon.

Lagring

5 måneder på ståltank, ingen lagring på eik. 2 måneders modning
på flaske før salg.

Analyse

Alkohol: 12,5 %

Holdbarhet

Konsumklar men kan lagres i 2 år.

Karakteristikk

Intens rød farge. Aromaer av bjørnebær, kirsebær, rips samt
kryddertoner av pepper, vanilje og stjerneanis. Varm og intens i
munnen, med en behagelig fruktighet. Rèmole har en flott fylde
og god munnfølelse.

Serveringstemperatur

16-18° C

Passer til

Svin og annet hvitt kjøtt, grønnsaker. Også god til vellagret skinke
og smaksrike pastaretter. En all-rounder!

Webside

www.frescobaldi.com

Volum

Varenummer

EPD-nr

Pris Vinmonopolet

0,75 L

1512901

2955581

kr. 119,90

Antall i kasse

Sortiment

Vectura nr

6

Bestillingsutvalg

Sukker: 3,50 g/l

Syre: 5,20 g/l

88 poeng

9 Lille festsal

Mine notater

		
1 2 3

4

5

6

67

Castiglioni Chianti
Italia / Toscana

Castiglioni-vingården er faktisk der vinproduksjonen til Frescobaldi startet,
og det er funnet dokumentasjon på at vin ble produsert her allerede i år
1300. Castiglioni ligger blant åsene sørvest for Firenze. Jordsmonnet her
består av både stein og leire noe som gir ideelle vekstvilkår for elegante
Sangiovese, men også de noe mer robuste Cabernet Sauvignon, Merlot
og Cabernet Franc. Et tørt og varmt klima med kjølende
ettermiddagsbriser fra Tyrren-havet gir druene et modent og fruktig preg.

9 Lille festsal

Type

Rødvin

Klassifikasjon

Chianti DOCG

Produsent

Marchesi de' Frescobaldi

Årgang

2013

Druetyper

90% Sangiovese, 10% Merlot

Vinifikasjon

Merlot innhøstet i september, Sangiovese i oktober. 10 dagers
gjæring og 10 dagers maserasjon.

Lagring

6 måneder i ståltanker, ingen eikelagring.

Analyse

Alkohol: 12,5 %

Holdbarhet

Konsumklar men kan lagres i 2 år.

Karakteristikk

Dyp rød på farge med innslag av fiolette toner. Aroma av små
røde bær som rips og tyttebær samt moden plomme i perfekt
samspill med velduftende fioler. I munnen er vinen bløt, varm og
elegant balansert. Den har en lang og harmonisk avslutning, med
en lett krydret ettersmak.

Serveringstemperatur

16-18° C

Passer til

Smaksrike retter som kjøttsauser og grillet kylling samt annet hvitt
kjøtt og halvmodne oster.

Webside

www.frescobaldi.it

Volum

Varenummer

EPD-nr

Pris Vinmonopolet

0,75 L

850001

2945376

kr. 134,90

Antall i kasse

Sortiment

Vectura nr

6

Bestillingsutvalg

Sukker: 3,30 g/l

Syre: 5,15 g/l

Mine notater

		
1 2 3

68

4

5

6

Nipozzano Chianti Rúfina Riserva
Italia / Toscana

Nipozzano er en av de historiske vinene som produseres ved Castello di
Nipozzano. En moderne myte forteller at Nipozzano betyr "uten brønn" og
referer til områdene øst for Firenze som har svært lite vann tilgjengelig.
Den eneste brønnen dette området noengang har vært velsignet med, var
den som tilhørte områdets eneste slott, Castello di Nipozzano. Fraværet
av vann forhindrer mye vekst, men gir vindruer som får lov til å modne en
utsøkt konsentrasjon.
Våpenskjoldet på etiketten tilhører Firenzefamilien Albizi og representerer
bryllupet mellom Albizi's siste arving, Leonia, og Angiolo Frescobaldi. De
to sirklene symboliserer instrumentet brukt for å karde ull, den rike Albizi
familiens inntektskilde. Over familievåpenet er den edle kronen, mens det
åttetaggete korset står for medlemskapet i den gamle ridderordenen av
Santo Stefano, grunnlagt av Paven. Post Deum er en påminnelse om at
Gud spilte den sentrale rollen.
Type

Rødvin

Klassifikasjon

DOCG Chianti Rúfina

Produsent

Marchesi de' Frescobaldi

Årgang

2010

Druetyper

90% Sangiovese, 10% Malvasia Nera, Colorino, Merlot og
Cabernet Sauvignon

Lagring

Lagret 24 måneder på eik, hvorav 6 måneder på små fat. Etter
tapping modner den 3 måneder på flaske før den slippes på
markedet.

Analyse

Alkohol: 13,5 %

Holdbarhet

0-5 år

Karakteristikk

Dyp rød farge, ren duft av mørke bær, fioler og blomster. En vin
med fine tanniner som har hint av sjokolade og lær i avslutningen.

Serveringstemperatur

16-18° C

Passer til

Rødt eller grillet kjøtt, pasta, vilt med smaksrike sauser samt
vellagret ost.

Webside

www.frescobaldi.it

Volum

Varenummer

EPD-nr

Pris Vinmonopolet

0,75 L

3498301

257741
Asko: Lagervare

kr. 159,90

Antall i kasse

Sortiment

Vectura nr

12

Kategori 5

108652
Status: Lagervare

Sukker: 2 g/l

Syre: 5 g/l

92 poeng

9 Lille festsal

Mine notater

		
1 2 3

4

5

6

69

Montesodi Riserva
Italia / Toscana

Montesodi Riserva ble første gang produsert i 1974 med druer fra en
enkelt vinmark. Denne anses som Chianti Rufina's beste cru, og består av
100 % Sangiovese. Druene er hentet fra druestokker med en snittalder på
35 år, og de høstes manuelt.

9 Lille festsal

Type

Rødvin

Klassifikasjon

DOCG Chianti Rùfina

Produsent

Marchesi de' Frescobaldi

Årgang

2010

Druetyper

100% Sangiovese

Vinifikasjon

10 dagers temperaturkontrollert gjæring etterfulgt av 30 dagers
maserasjon.

Lagring

18 måneder på 225-liters fat, og 6 måneders modning på flaske.

Analyse

Alkohol: 14,5 %

Holdbarhet

Konsumklar, men kan lagres i opp til 10 år.

Karakteristikk

Mørk rød farge. Aroma av mørke bær med innslag av moreller og
fiol. Litt krydder og kakaopreg gir vinen kompleks. Velstrukturert
med elegante tanniner, frisk syre og en lang finish.

Serveringstemperatur

17-18° C

Passer til

Retter av storfe, lam, svin og modne oster.

Webside

www.frescobaldi.it

Volum

Varenummer

EPD-nr

Pris Vinmonopolet

0,75 L

4330501

2295178

kr. 345,00

Antall i kasse

Sortiment

Vectura nr

6

Bestillingsutvalg

Sukker: 2,5 g/l

Syre: 6,4 g/l

Mine notater

		
1 2 3

70

4

5

6

Mormoreto
Italia / Toscana

Dette er Castello di Nipozzano's toppvin og er en såkalt super-Toskaner
laget på Bordeaux blend. Mormoreto har vært i produksjon siden 1983, og
har siden kun vært laget i år med unike forhold. Vinen har en fantastisk
dybde, er raffinert og overdådig og kan lagres i årevis.
Den sølvskinnende etiketten gjenspeiler de 1000 sølvflorinene den
fremsynte familiearvingen Vittorio brukte på sin revolusjonære idé midt på
1800-tallet om å produsere en stor toskansk vin bestående av
utradisjonelle druer. I 1855 investerte han derfor alt han eide, nemlig 1000
sølvfloriner for å plante de første Cabernet Sauvignon og Merlot
vinrankene i Toscana, druer som idag utgjør hovedsammensetningen i
Mormoreto.
Våpenskjoldet symboliserer bryllupet mellom Leonia fra den rike Albizi
familien og Angiolo Frescobaldi, et ekteskap som fusjonerte to svært rike
og betydningsfylle Firenzefamiler. Sølvstrålene ut av familevåpenet
symboliserer nettopp rikdommen og respekten disse familiene hadde.

9 Lille festsal

Type

Rødvin

Klassifikasjon

IGT Toscana

Produsent

Marchesi de' Frescobaldi

Årgang

2011

Druetyper

60% Cabernet Sauvignon, 25% Merlot, 12% Cabernet Franc, 3%
Petit Verdot

Vinifikasjon

Manuell innhøsting. 15 dagers gjæring på store INOX-tanker.
Druetypene vinifiseres seperat.

Lagring

24 måneder på 225-liters fransk eik (delvis nye og delvis brukte
fat) etterfulgt 6 måneders modning på flaske.

Analyse

Alkohol: 14,5 %

Holdbarhet

Konsumklar, men kan lagres i opp til 10 år.

Karakteristikk

Mørk rød kjerne med vinrød kant. Aromaer av røde bær, ville
bjørnebær, blåbær og moreller. Krydder og svisker i kombinasjon
med eukalyptus og tørket rose skaper stor kompleksitet.
Velbalansert og fruktig vin med silkeaktige tanniner.

Serveringstemperatur

16-18° C

Passer til

Lam, rødt kjøtt, vilt, svin og oster.

Webside

www.frescobaldi.it

Volum

Varenummer

EPD-nr

Pris Vinmonopolet

0,75 L

4255001

721845

kr. 515,00

Antall i kasse

Sortiment

Vectura nr

6

Bestillingsutvalg

Sukker: 2,2 g/l

Syre: 6 g/l

Mine notater

		
1 2 3

4

5

6

71

Castelgiocondo Brunello di Montalcino
Italia / Toscana

100% Sangiovese fra Castelgiocondo i Brunello di Montalcino.
Castelgiocondo er en av toppeiendommene i Brunello di Montalcino,
beliggende sørvest i Montalcino. Vinrankene ligger 300- 400 moh,
jordsmonnet har god drenering og vendt mot sørvest er soleksponeringen
ideell for de fantastiske vinene som produseres her. DOCG vinen er en av
Frescobaldis prestisjeviner.

9 Lille festsal

Type

Rødvin

Klassifikasjon

DOCG Brunello di Montalcino

Produsent

Marchesi de' Frescobaldi

Årgang

2009

Druetyper

100% Sangiovese

Vinifikasjon

12 dagers temperaturkontrollert gjæring etterfulgt av 32 dagers
malolaktisk gjæring.

Lagring

Lagret i 36 måneder på en blanding av små kroatiske eikefat og
fransk eik. Vinen modner ytterligere minimum 4 måneder på
flaske før lansering.

Analyse

Alkohol: 14,5 %

Holdbarhet

0-20 år

Karakteristikk

Dyp rubinrød farge. Rik aroma av moden frukt, med elementer av
plommer, kirsebær og tobakk. Dette er en stor vin med flott
balanse og herlig ettersmak.

Serveringstemperatur

17-18° C

Passer til

Rødt kjøtt, vilt og ost.

Webside

www.frescobaldi.it

Volum

Varenummer

EPD-nr

Pris Vinmonopolet

0,75 L

5779901

2295368

kr. 425,00

Antall i kasse

Sortiment

Vectura nr

6

Bestillingsutvalg

123128
Status: Skaffevare

Sukker: 1,1 g/l

Syre: 5,9 g/l

Mine notater

		
1 2 3

72

4

5

6

BODEGAS MARQUÈS DE CACÈRES

Bodegas Marquès de Cacères / Spania
Enrique Forner var en av drivkreftene for å bringe Rioja inn i den moderne vinverden. Han
tilegnet seg det meste av sin ekspertise i Frankrike, hovedsaklig i Haut-Médoc - Bordeaux. På
slutten av 60-tallet bestemte han seg for å reise til Rioja, og grunnla i 1970 Bodegas Marqués
de Cáceres i Cenicero - Rioja Alta. Enrique tok med seg Emile Peynaud, en av de fremste
ønologene i Bordeaux, og innførte fransk produksjonsteknikk. Dette medførte mindre eikepreg til
fordel for viner med rik konsentrasjon og fruktaromaer. Etter Enriques bortgang i 2011 er det nå
hans datter Cristina Forner Vives («The Queen of Rioja») som styrer videre. På begynnelsen av
2000-tallet har de utvidet med produksjon av hvitvin i Rias Baixas og Rueda.
Marqués de Cáceres bruker hovedsaklig franske eikefat (65%), og noe amerikansk.
De eksporterer til mer enn 120 land verden over.

Marqués de Cáceres Blanco
Spania / Rioja

Dette er den desidert mest solgte hvite Rioja-vinen i Norge.
Marqués de Cáceres Blanco er en uvanlig smaksrik hvit Rioja da vinen
lages av druer fra mer enn 30 år gamle vinstokker.

Type

Hvitvin

Klassifikasjon

DOCa

Produsent

Bodegas Marqués de Cáceres

Årgang

2013

Druetyper

100% Viura

Vinifikasjon

Temperaturkontrollert gjæring på ståltank. Tappet på flaske
umiddelbart etter filtrering.

Analyse

Alkohol: 12,0 %

Holdbarhet

0-1 år

Karakteristikk

Lys gyllen farge med grønn kant. Behagelig duft av sitrus og
grønne epler. En særdeles fruktig vin med balansert syre. Tørr.

Serveringstemperatur

7-9° C

Passer til

Lettere varianter av fisk og skalldyr, eller som aperitiff.

Webside

www.marquesdecaceres.com

Volum

Varenummer

EPD-nr

Pris Vinmonopolet

0,75 L

289401

705053
Asko: Lagervare

kr. 104,90

Antall i kasse

Sortiment

Vectura nr

12

Kategori 3

100369
Status: Lagervare

Sukker: 2,0 g/l

Syre: 5,8 g/l

Terning 5

10 Lille festsal

Mine notater

		
1 2 3

74

4

5

6

Marqués de Cáceres Verdejo
Spania / Rueda

Type

Hvitvin

Klassifikasjon

DO Rueda

Produsent

Bodegas Marqués de Cáceres

Årgang

2013

Druetyper

100% Verdejo

Vinifikasjon

Druene høstes om natten for å unngå oksidering av mosten.
Temperaturkontrollert gjæring i ståltanker.

Lagring

Kun ståltank.

Analyse

Alkohol: 12,5 %

Holdbarhet

Bør ikke lagres

Karakteristikk

Strågul med grønn kant. Frisk og fruktig aroma med elementer av
sitrus og urter. I munnen får du en intens og rik vin med god
fruktkonsentrasjon og lang ettersmak.

Serveringstemperatur

8-10° C

Passer til

Som aperitiff, til fisk, skalldyr, lyst kjøtt og grønnsaker.

Webside

www.marquesdecaceres.com

Volum

Varenummer

EPD-nr

Pris Vinmonopolet

0,75 L

1242001

4027009

kr. 104,90

Antall i kasse

Sortiment

Vectura nr

6

Bestillingsutvalg

136190
Status: Skaffevare

Sukker: < 1 g/l

Syre: 5,5 g/l

87 poeng

10 Lille festsal

Mine notater

		
1 2 3

4

5

6

75

Marqués de Cáceres Rosado
Spania / Rioja

En av Norges mest solgte spanske roséviner. Vinen får sin fruktige stil fra
Tempranillo-druene og et lett krydderpreg fra Garnacha-druene.

10 Lille festsal

Type

Rosévin

Klassifikasjon

DOCa

Produsent

Bodegas Marqués de Cáceres

Årgang

2013

Druetyper

95% Tempranillo, 5% Garnacha

Vinifikasjon

Vinen gjennomgår 8-12 timers gjæring før skallet og mosten blir
skilt fra. Deretter gjæring under lav temperatur i ståltank.

Analyse

Alkohol: 13,5 %

Holdbarhet

Konsumklar

Karakteristikk

Frisk rosa farge, med klar og ren aroma av bringebær og solbær.
En særdeles fyldig rosévin med fin balanse og lang ettersmak.

Serveringstemperatur

8-10° C

Passer til

Som aperitiff, til kraftig fisk og fjærkre, tapas, skinke, salami eller
koldtbord.

Webside

www.marquesdecaceres.com

Volum

Varenummer

EPD-nr

Pris Vinmonopolet

0,75 L

761201

705301
Asko: Lagervare

kr. 109,90

Antall i kasse

Sortiment

Vectura nr

12

Kategori 5

100660
Status: Lagervare

Sukker: 1 g/l

Syre: 6 g/l

Mine notater

		
1 2 3

76

4

5

6

Marqués de Cáceres Crianza
Spania / Rioja

Den desidert mest solgte Rioja-vinen i Norge.
Vinen får sin fruktige stil fra Tempranillo-druene, et lett krydderpreg fra
Garnacha-druene og den lokale Rioja-druen Graciano gir vinen et floralt
og elegant preg. Druene kommer fra vinranker som er minst 20 år gamle.

Type

Rødvin

Klassifikasjon

DOCa

Produsent

Bodegas Marqués de Cáceres

Årgang

2010

Druetyper

85% Tempranillo, 10% Garnacha Tinta, 5% Graciano

Lagring

Lagret på franske (60%) og amerikanske (40%) eikefat i 12
måneder (10% nye fat), og modnet ytterligere minimum 14
måneder på flaske før lansering.

Analyse

Alkohol: 13,5 %

Holdbarhet

0-6 år

Karakteristikk

Dyp rubinrød farge. Nydelig aroma av mørke bær med innslag av
vanilje og eik. I munnen er den kraftfull og velbalansert med
bløthet og struktur.

Serveringstemperatur

16-18° C

Passer til

De fleste kjøttretter, vilt og oster. Uovertruffen til lam.

Webside

www.marquesdecaceres.com

Volum

Varenummer

EPD-nr

Pris Vinmonopolet

0,75 L

137201

702944
Asko: Lagervare

kr. 117,00

Antall i kasse

Sortiment

Vectura nr

12

Kategori 2

100436
Status: Lagervare

88 poeng

10 Lille festsal

Sukker: 1,4 g/l

Syre: 4,9 g/l

Terning 6
Slik skal Crianza smake!

Mine notater

		
1 2 3

4

5

6

77

Marqués de Cáceres Vino Ecológico Bio
Spania / Rioja

Vino Ecológico Bio er den første økologiske vinen Marqués de Cáceres
noensinne har laget.
Målsetningen er på alle måter å respektere naturen. Vinen er laget av
økologisk dyrkede druer fra én enkelt vinmark på 14 hektar i Cenicero.
Jordsmonnet her er kalkrik leire.

10 Lille festsal

Type

Rødvin

Klassifikasjon

DOCa

Produsent

Bodegas Marqués de Cáceres

Årgang

2012

Druetyper

90% Tempranillo, 10% Graciano

Vinifikasjon

Druene er håndplukket i små kasser som kun rommer 15 kilo for
at druene ikke skal knuses og begynne å oksidere. Vinen lages
med hele klaser, såkalt karbonsyremaserasjon, som er samme
metode som brukes til Beaujolais i Burgund i Frankrike.
Vinmakeren bestreber seg på å lage en vin som har den friske og
fruktige karakteren som er typisk for en ung vin.

Lagring

Vinen har kun vært lagret på ståltank.

Analyse

Alkohol: 14,0 %

Holdbarhet

Konsumklar men kan lagres i noen år

Karakteristikk

Klar rubinrød med en ungdommelig, fiolett kant. Sjarmerende
bouquet med livlige toner av frisk, ren frukt og florale innslag i
bakgrunnen, som for eksempel fiol. Delikat i munnen med rene
frukttoner, bra struktur og diskrete tanniner. Rik, lang ettersmak
av bringebær og kirsebær.

Serveringstemperatur

12-14° C

Passer til

En fruktig vin som passer til lettere middelhavsmat som
grønnsaker, pastaretter, fisk og hvitt kjøtt.

Webside

www.marquesdecaceres.com

Volum

Varenummer

EPD-nr

Pris Vinmonopolet

0,75 L

701001

2899607

kr. 122,00

Antall i kasse

Sortiment

Vectura nr

6

Bestillingsutvalg

Sukker: < 1 g/l

Syre: 3,1 g/l

Mine notater

		
1 2 3
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Marqués de Cáceres Reserva
Spania / Rioja

Marqués de Cáceres Reserva lages kun i gode år og alltid på druer fra
vinstokker som er minst 30 år gamle.

Type

Rødvin

Klassifikasjon

DOCa

Produsent

Bodegas Marqués de Cáceres

Årgang

2009

Druetyper

85% Tempranillo, 10% Garnacha Tinta, 5% Graciano

Lagring

Lagret 20 måneder på franske eikefat, hvorav 20% er nye.
Modnet 36 måneder på flaske før lansering.

Analyse

Alkohol: 13,5 %

Holdbarhet

0-10 år

Karakteristikk

Dyp rubinrød farge med intense aromaer av mørke bær med
innslag av eik. Kraftig og velbalansert med delikat frukt, god
konsentrasjon og myke tanniner.

Serveringstemperatur

16-18° C

Passer til

God til de fleste kjøttretter, spesielt til lam og vilt samt assortert
ost.

Webside

www.marquesdecaceres.com

Volum

Varenummer

EPD-nr

Pris Vinmonopolet

0,75 L

4031801

445320
Asko: Lagervare

kr. 165,00

Antall i kasse

Sortiment

Vectura nr

12

Bestillingsutvalg

106275
Status: Lagervare

Sukker: 2 g/l

Syre: 5,1 g/l

90 poeng

10 Lille festsal

Mine notater

		
1 2 3

4

5

6
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MC

Spania / Rioja
MC er den eneste vinen fra Marqués de Cáceres i Rioja som er en
endrue-vin. Druene kommer fra vinranker som er mellom 50 og 80 år
gamle. Den er laget i en innovativ og moderne stil.

Type

Rødvin

Klassifikasjon

DOCa

Produsent

Bodegas Marqués de Cáceres

Årgang

2011

Druetyper

100% Tempranillo

Vinifikasjon

Malolaktisk gjæring i nye franske eikefat, etterfulgt av 3 måneders
opphold på de samme fatene.

Lagring

Vinen lagres ytterligere 15 måneder på nye franske fat før
tapping. Før lansering modner den 6 måneder på flaske.

Analyse

Alkohol: 14,0 %

Holdbarhet

Konsumklar, men kan lagres i opp til 10 år.

Karakteristikk

Dyp rød farge. Kompleks og intens aroma med elementer av
modne, mørke bær som bjørnebær, plommer, sort pepper og hint
av eik. Vinen er rik og kraftig med mye frukt, velbalanserte
tanniner, velintegrert eik og lang ettersmak.

Serveringstemperatur

14-16° C

Passer til

Vilt, retter av rødt kjøtt, lam og ost, eller prøv den til en
tunfiskstek, gjerne med mye sort pepper på!

Webside

www.marquesdecaceres.com

Volum

Varenummer

EPD-nr

Pris Vinmonopolet

0,75 L

4197901

521799

kr. 345,00

Antall i kasse

Sortiment

Vectura nr

6

Bestillingsutvalg

111021
Status: Skaffevare

Sukker: 2,1 g/l

Syre: 4,68 g/l

92 poeng

10 Lille festsal

Mine notater

		
1 2 3
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YEALANDS ESTATE WINES

Yealands Estate Wines / New Zealand, Marlborough
Yealands Estate er det største privateide vinselskapet i kiwi-landet og dyrker i dag druer på
mer enn 1000 hektar. Det meste av produksjonen er fra vinmarken The Seaview som ligger i
Awatere-området i Marlborough. The Seaview har noen av de vanskeligste vekstforholdene i
Marlborough, med mye sol og vind, kalde netter og lite regn. Dette gir druer som er mindre,
med tykkere skall og intense fruktaromaer, noe som også gjenspeiles i vinen.
Yealands har stort fokus på at produksjonen skal være miljøvennlig. Det beiter sau mellom
vinrankene; de sørger for naturlig gjødsling og fjerner ugress. Filosofien er å påvirke miljøet
minst mulig, og at det skal brukes økologiske materialer der det er mulig. Flaskene er laget av
resirkulert glass, og kassene (papp) av 93 prosent resirkulert materiale. Kraften kommer fra
vindmøller og solpanel, og målet er at produsenten på sikt skal bli helt selvforsynt med strøm.
Yealands innehar carboNZero-sertifisering.

Yealands Land Made Sauvignon Blanc
New Zealand / Marlborough

100% Sauvignon Blanc fra vinmarken Seaview i Awatere Valley i Marlborough.
Winemaker: Tamra Kelly-Washington.

Type

Hvitvin

Produsent

Yealands Estate Wines

Årgang

2013

Druetyper

100% Sauvignon Blanc

Vinifikasjon

21 dagers temperaturkontrollert gjæring ved 10-12° C.

Lagring

Vinen har ingen kontakt med eik.

Analyse

Alkohol: 13,0 %

Holdbarhet

Konsumklar men kan lagres i opp til 4 år.

Karakteristikk

Lys grønngul farge. Flott aroma med elementer av solbær,
stikkelsbær og syrlige epler. En svært typeriktig og velbalansert
vin med mineralsk karakter og tørr finish.

Serveringstemperatur

8-10° C

Passer til

Som aperitiff, til fisk, skalldyr og asiatisk mat.

Webside

www.yealandsestate.co.nz

Volum

Varenummer

EPD-nr

Pris Vinmonopolet

0,75 L

945801

2997161
Asko: Lagervare

kr. 129,90

Antall i kasse

Sortiment

Vectura nr

6

Bestillingsutvalg

123136
Status: Skaffevare

Dette må være et av polets aller
beste hvitvinskjøp!

11 Lille festsal

Sukker: 4 g/l

Syre: 7,4 g/l

Typeriktig

Mine notater

		
1 2 3
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Yealands Estate S1 Single Block
Sauvignon Blanc
New Zealand / Marlborough
100% Sauvignon Blanc fra vinmarken Seaview i Awatere Valley i Marlborough.
Druene er hentet fra S1, en single block beliggende omlag 3,5 km. fra sjøen og 160 m.o.h.
Winemaker: Tamra Kelly-Washington.
2011-årgangen av denne vinen mottok «Gold Medal» for «Best International Sauvignon
Blanc» under International Wine Challenge i 2012.
Type

Hvitvin

Produsent

Yealands Estate Wines

Årgang

2013

Druetyper

100% Sauvignon Blanc

Vinifikasjon

Forsiktig pressing etterfulgt av en lang, temperaturkontrollert
gjæringsprosess. Deretter oppbevares vinen tre måneder på
bunnfallet.

Lagring

Kun ståltank.

Analyse

Alkohol: 13,0 %

Holdbarhet

Konsumklar men kan lagres i opp til 5 år.

Karakteristikk

Lys gulgrønn farge. Fruktig aroma preget av friske urter,
pasjonsfrukt og stikkelsbær. Korrekt, elegant og velbalansert vin
med mineralsk karakter, flott fruktpreg og meget god lengde.

Serveringstemperatur

9-11° C

Passer til

Skalldyr, fisk, fjærkre og svin.

Webside

www.yealandsestate.co.nz

Volum

Varenummer

EPD-nr

Pris Vinmonopolet

0,75 L

946001

2997146

kr. 199,90

Antall i kasse

Sortiment

Vectura nr

6

Bestillingsutvalg

Sukker: 2,4 g/l

Syre: 7,5 g/l

Prisbelønt Sauvignon Blanc.
Elegant laget.

11 Lille festsal

Mine notater

		
1 2 3

4

5

6
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Yealands Land Made Riesling
New Zealand / Marlborough

100% Riesling fra vinmarken Seaview i Awatere Valley i Marlborough.
Winemaker: Tamra Kelly-Washington.

Type

Hvitvin

Produsent

Yealands Estate Wines

Årgang

2013

Druetyper

100% Riesling

Vinifikasjon

Druene fra fem forskjellige parseller ble høstet ved optimal
modenhet. En lang og kjølig gjæringsprosess som gikk over fem
uker ble stoppet når alkohol, restsukker og syre var i perfekt
balanse.

Lagring

Kun ståltank. 2 måneders modning på flaske før lansering.

Analyse

Alkohol: 12,0 %

Holdbarhet

Konsumklar men kan lagres i opp til 4 år.

Karakteristikk

Klar, lys farge. Frisk og fruktig aroma preget av sitrus, mineraler
og blomster. Velbalansert og typeriktig vin med elementer av
sitrus og honning. God lengde.

Serveringstemperatur

8-10° C

Passer til

Som aperitiff, til skalldyr, fisk og lyst kjøtt. Perfekt til sushi.

Webside

www.yealandsestate.co.nz

Volum

Varenummer

EPD-nr

Pris Vinmonopolet

0,75 L

945901

2997153

kr. 125,00

Antall i kasse

Sortiment

Vectura nr

6

Kategori 2

128504
Status: Skaffevare

Spennende og aromatisk Riesling.

Deilig Riesling

11 Lille festsal

Sukker: 10,4 g/l

Syre: 9,1 g/l

Bra Riesling fra NZ

Terning 6

Mine notater

		
1 2 3
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Yealands Estate Single Vineyard
Grüner Veltliner
New Zealand / Marlborough
100% Grüner Veltliner fra to parseller av vinmarken Seaview i Awatere
Valley i Marlborough. Seaview ligger helt ut mot kysten nørdøst på Sørøya.
Winemaker: Tamra Kelly-Washington.
Type

Hvitvin

Produsent

Yealands Estate Wines

Årgang

2013

Druetyper

100% Grüner Veltliner

Vinifikasjon

Forsiktig pressing etterfulgt av en lang og kjølig gjæringsprosess.
Deretter oppbevares vinen tre måneder på bunnfallet.

Lagring

Ingen kontakt med eik.

Analyse

Alkohol: 13,5 %

Holdbarhet

Konsumklar men kan lagres i opp til 3 år.

Karakteristikk

Strågul farge. Fruktig og frisk aroma med fremtredende elementer
av steinfrukt, honning og en anelse krydder. En frisk,
velstrukturert og flott balansert vin med godt krydderpreg og god
lengde.

Serveringstemperatur

10-12° C

Passer til

Asiatisk mat, sjømat, kylling, tapas og svin.

Webside

www.yealands.co.nz

Volum

Varenummer

EPD-nr

Pris Vinmonopolet

0,75 L

1613001

4120580

kr. 179,00

Antall i kasse

Sortiment

Vectura nr

6

Bestillingsutvalg

Sukker: 3 g/l

Syre: 6 g/l

Frisk og druetypisk grüner

11 Lille festsal

Mine notater

		
1 2 3

4

5

6
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Yealands Estate Single Vineyard P.G.R.
New Zealand / Marlborough

Fra vinmarken Seaview i Awatere Valley i Marlborough. Seaview ligger
helt ut mot kysten nørdøst på Sørøya.
De tre druetypene er hentet fra tre forskjellige parseller av vinmarken alle kjent for å produsere veldig aromatiske druer.
Winemaker: Tamra Kelly-Washington.

11 Lille festsal

Type

Hvitvin

Produsent

Yealands Estate Wines

Årgang

2013

Druetyper

50% Pinot Gris, 35% Riesling, 15% Gewürztraminer

Vinifikasjon

De tre druetypene har gjennomgått separat vinifikasjon, med
forsiktig pressing og en lang og kjølig gjæringsprosess for å
forsterke de rene fruktaromaene. Pinot Gris og Gewürztraminer
ble deretter oppbevart på bunnfallet i to måneder. Etter blending
ble vinen staibilsert og filtrert før tapping på flaske.

Lagring

P.G.R. har ingen kontakt med eik.

Analyse

Alkohol: 13,0 %

Holdbarhet

Konsumklar men kan lagres i opp til 3 år.

Karakteristikk

Strågul farge. En meget aromatisk vin med fremtredende
elementer av litchi, pære og lime, med hint av ingefær. I munnen
får du en konsentrert og velbalansert vin med god frukt og
mineralitet. God lengde.

Serveringstemperatur

10-12° C

Passer til

Som aperitiff, til smaksrike retter fra havet og lyst kjøtt. Perfekt
allround sushivin.

Webside

www.yealands.co.nz

Volum

Varenummer

EPD-nr

Pris Vinmonopolet

0,75 L

1612901

4120564

kr. 179,00

Antall i kasse

Sortiment

Vectura nr

6

Bestillingsutvalg

Sukker: 6 g/l

Syre: 6,5 g/l

Mine notater

		
1 2 3
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Peter Yealands Pinot Noir
New Zealand / Marlborough
Winemaker: Tamra Kelly-Washington.

Type

Rødvin

Produsent

Yealands Estate Wines

Årgang

2013

Druetyper

100% Pinot Noir

Vinifikasjon

Druene er høstet ved optimal modenhet og de forskjellige
parsellene vinifiseres separat. Først gjennomgår de 5 dagers
maserasjon ved 6-8° C. En liten del av vinen har gjennomgått
malolaktisk gjæring på annengangsbrukte franske eikefat. Etter
blanding lagres vinen 6 måneder på 225-liters franske barriques
før den klares og tappes på flaske.

Lagring

Seks måneder på annengangsbrukte franske barriques. Deretter
minimum én måneds modning på flaske.

Analyse

Alkohol: 14,0 %

Holdbarhet

Konsumklar, men kan lagres i opp til 4 år.

Karakteristikk

Klar rubinrød farge. Fruktig aroma med fremtredende elementer
av mørke kirsebær og krydder. Fruktig og saftig vin med modent
fruktpreg, bløte tanniner og flott balanse.

Serveringstemperatur

14-17° C

Passer til

Lyst kjøtt, rødt kjøtt, svin og vilt.

Webside

www.yealandsestate.co.nz

Volum

Varenummer

EPD-nr

Pris Vinmonopolet

0,75 L

988001

2997005
Asko: Lagervare

kr. 150,00

Antall i kasse

Sortiment

Vectura nr

6

Kategori 3

136188
Status: Skaffevare

Terning 6
Pinot Noir-lykke!

11 Lille festsal

Sukker: < 2 g/l

Syre: 5,8 g/l

Nydelig floral pinotduft med hint av
vanilje, jordbær og grønn pepper.
Saftig og lekker på smak med en
frisk syre og tørre lett strukturerte
tanniner.

Mine notater

		
1 2 3

4

5

6
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MAGNUMBORDET

Når størrelsen teller!
Magnum = substantiv, fra latin magnus som betyr stor
Opprinnelsen til magnum-flasken er faktisk ukjent, men det vi vet er at mange av flaskestørrelsene og
formene vi har i dag oppsto i første halvdel av 1700-tallet.
Dette skjedde etter oppdagelsen om at kork kunne brukes til å tette flaskene med, noe som gjorde at vinene
kunne lagres liggende slik at korken ble holdt fuktig og dermed minsket risken for at vinene ble ødelagt. Det
neste steget kom da man fant ut at viner som ble lagret på større flasker utviklet seg bedre enn vin på vanlige
standard flasker.
Et par interessante fakta!
Skikken med å slå glassene mot hverandre når man skåler stammer fra det gamle Roma hvor de brukte
denne metoden for å forsikre seg om at ingen forsøkte seg på å forgifte deg. Når man slo glassene mot
hverandre sprutet nemlig litt over i det andre glasset. I Hellas hadde de en skikk hvor verten alltid måtte
drikke det første glasset for å vise sine gjester at det ikke var gift i vinen.

“Always drink some wine before you cook with it. Nothing to do with flavor – it just numbs the fear of cooking.”
“Wine improves with age. The older I get, the better I like it.”
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Anna Spinato Prosecco Brut Spumante
Italia / Veneto

Vinhuset, som ble grunnlagt i 1952 av Annas far Pietro, ligger ved elven Piave. Her har det foregått vindyrking
siden 1200-tallet, men det var først etter siste verdenskrig at det for alvor tok av. Teknologisk fremdrift og
utvikling av smak har ført til dagens kvalitet. Annas sønn, Roberto, har arvet sine forfedres lidenskap for
ønologi og er idag involvert i driften som han håper å utvikle videre. Huset har, med sine to unge og
initiativerike vinmakere, introdusert ny teknologi og fører også en strengere kontroll i den produktive prosessen.

Vingårdene ligger i åsene rundt Treviso. Jordsmonnet er lett og rikt. Druene håndplukkes medio september.

12 Magnumrommet

Type

Musserende

Klassifikasjon

DOC

Produsent

Anna Spinato

Vinifikasjon

Naturlig gjæring. Ved tapping avgjør restsukkeret om vinen får betegnelsen Brut.

Analyse

Alkohol: 11,5 %

Holdbarhet

Konsumklar men kan lagres i noen år

Karakteristikk

Lys gylden farge. Rikt skum med meget små og vedvarende bobler. Aroma av
mandler, lime og fersken. Frisk og fyldig smak med herlig sitrusfruktighet i
avslutningen.

Serveringstemperatur

8-10° C

Passer til

Aperitif, grønnsaksretter eller til enkel sjømat.

Webside

www.spinato.it

Volum

Varenummer

EPD-nr

Pris Vinmonopolet

1,5 L

858805

2875334

kr. 250,00

Antall i kasse

Sortiment

Vectura nr

6

Bestillingsutvalg

Mine notater

		
1 2 3

4

5

6
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Alexandre Bonnet Grand Reserve
Magnum 150 cl
Frankrike / Champagne
Champagnehuset Maison Alexandre Bonnet har tatt vare på tradisjoner og stil i 3 generasjoner. De holder til i
Les Ricey i distriktet Aube helt sør i Champagne. Hele 96% av druene som dyrkes der er Pinot Noir.
Vinmarkene ligger i bratte skråninger med kalkstein i dybden og leirete jord på toppen, et perfekt jordsmonn for
Pinot Noir. Alle druene håndplukkes. Til tross for at Alexandre Bonnet er byens største produsent, lages det
bare 650.000 fl. i året.
Chardonnay-druene, som kommer fra Cõte des Blancs, blandes med Pinot Noir fra Les Riceys og Pinot
Meunier får å få frem den rike smaken og de delikate overtonene.

12 Magnumrommet

Type

Champagne

Klassifikasjon

DOC Champagne

Produsent

Maison Alexandre Bonnet

Druetyper

80% Pinot Noir, 20 % Chardonnay

Lagring

18 mndr på lees.

Analyse

Alkohol: 12,5 %

Holdbarhet

Konsumklar, men kan lagres i opp til 10 år.

Karakteristikk

Gylden flott farge med elegante små bobler. Delikat duft av hvite blomster og
sitrusfrukt. Fruktig og frisk smak med kremet avslutning.

Serveringstemperatur

10° C

Passer til

Perfekt som aperitiff, til cocktails, forskjellige fisk-, skalldyr- og kyllingretter.

Webside

www.alexandrebonnet.com

Volum

Varenummer

1,5 L

1055105

Antall i kasse

Sortiment

6

Bestillingsutvalg

Sukker: 9,3 g/l

EPD-nr

Syre: 2,4 g/l

Pris Vinmonopolet
kr. 499,00

Vectura nr

Mine notater

		
1 2 3
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Lanson Rose Label Brut Rosé
Frankrike / Champagne

Lanson ble grunnlagt i 1760 av François Delamotte, som var en magistrat i Reims, og er idag et av de eldste
champagnehusene. I 2006 endret de navnet til Lanson International. Lanson eksporteres til 120 land verden
over, og de er kjent for sin friske og syrerike stil som kommer av at man ikke bruker malolaktisk gjæring. Dette
gir champagner som er utmerkede sammen med mat og som er meget lagringsdyktige.
Druene er hentet fra mellom 40-50 forskjellige vinmarker, hvorav 30-35% er Reservaviner.

Type

Champagne

Produsent

Champagne Lanson

Druetyper

53% Pinot Noir, 32% Chardonnay, 15% Pinot Meunier

Vinifikasjon

Disse gjennomgår separat vinifikasjon før blanding. Deretter tilsettes en anliten del
Pinot Noir rødvin for å få fargen.

Lagring

Modnet minimum 3 år på flaske i Lansons kjellere.

Analyse

Alkohol: 12,5 %

Holdbarhet

Konsumklar men kan lagres i noen år

Karakteristikk

Ren lakserosa farge. Aromatisk duft av blomster og rød frukt. Dette er frisk,
harmonisk og meget velbalansert Champagne.

Serveringstemperatur

6-9° C

Passer til

Som aperitiff, til fisk og skalldyr, hummer spesielt.

Webside

www.lanson.fr

Volum

Varenummer

EPD-nr

Pris Vinmonopolet

1,5 L

640705

803957

kr. 910,00

Antall i kasse

Sortiment

Vectura nr

3

12 Magnumrommet

Sukker: 11,5 g/l

Syre: 6 g/l

111062
Status: Skaffevare

Mine notater

		
1 2 3

4

5

6
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Domaine Bouchard Pére & Fils
Pouilly Fuissé Magnum
Frankrike / Burgund
Bouchard Père & Fils ble etablert i 1731 av brødrene Michel og Joseph, som opprinnelig drev med salg av
klær. De reiste derfor ofte gjennom Beaune, og falt for den nydelige byen, - midt i hjerte av Frankrikes
vinmarker.
Da staten solgte jord som var blitt konfiskert under den franske revolusjonen, så brødrene Bouchard sin sjanse
og kjøpte vinmarker, først i Volnay. Etter hvert som businessen stadig gikk bedre, kjøpte de slottet Chãteau de
Beaune i 1810. Å tre ned i deres vinkjeller er virkelig en reise tilbake i tid. Flere tusen flasker fra 1800-tallet og
frem til vår tid er sirlig plassert langs de tykke jord- og murveggene. Dette er virkelig et eldorado for vinkjennere
og vinnytere, - et fantasiland for Burgunder-frelste og ikke minst et vinmuseum.
Pouilly-Fuissé er en appellasjon (AOC) for hvite viner i sub-regionen Maconnais i Burgund distriktet, - i
kommunene Fuissé, Solutré-Pouilly, Vergisson og Chanitré.
Pouilly-Fuissé har Chardonnay som eneste drue.
Vinhuset ble etablert 11. september 1936. Det finnes ingen 1.cru vinmarker innenfor denne AOC regionen.
Druer og most til denne vinen kjøpes fra langsiktige partnere, - vinbønder som Bouchard har kontrakter med.

12 Magnumrommet

Type

Hvitvin

Produsent

Domaine Bouchard Père & Fils

Årgang

2012

Druetyper

100% Chardonnay

Vinifikasjon

Modnes 6-7 måneder på fat. 30% i fat og 70% i ståltanker.

Lagring

6-7 måneder på fat

Analyse

Alkohol: 12,5 %

Holdbarhet

Konsumklar, men kan lagres i opp til 7 år.

Karakteristikk

Sitrongul farge. Duft av sitrus, grønne epler og lime. Smak av florale mineraler,
cedertre. Fyldig, syrerik, bløt og lang ettersmak.

Serveringstemperatur

12-14

Passer til

Fisk, skalldyr og kylling

Volum

Varenummer

1,5 L

9332305

Antall i kasse

Sortiment

6

Bestillingsutvalg

Sukker: 1,9 g/l

EPD-nr

Syre: 5,6 g/l

Pris Vinmonopolet
kr. 458,90

Vectura nr

Mine notater

		
1 2 3
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4

5

6

Trimbach Riesling Cuvée Frédéric Émile
Frankrike / Alsace

Jean Trimbach begynte å produsere vin i Alsace i 1626. Firmaets populære rykte bevares fra far til sønn, takket
være et utmerket vindistrikt og viner med strålende kvalitet. Siden 1898, det året hvor Frédéric Emile Trimbach
presenterte sine viner på den internasjonale vinmessen i Brussel og fikk beste utmerkelse, har navnet
Trimbach blitt kjent som en av de store i Alsace. Beliggende i Ribeauvillé har vinhuset utviklet seg etter den
samme tradisjon gjennom 12 generasjoner, og drives nå av brødrene Hubert og Bernard Trimbach, og
Bernards sønner Pierre og Jean samt Pierres datter Anne. Trimbachs filosofi er renhet, fruktighet og
konsentrasjon. De er kompromissløse når det gjelder stilen på vinene; alltid tørre og stramme med mineralitet,
og uten bruk av eik.
Druene kommer fra spesielt utvalgte vinmarker - Osterberg og Gaisberg - som begge er Grand Cru.
Vinstokkene har en gjennomsnittalder på 45 år. Det leir- og kalkholdige jordsmonnet er perfekt for dyrking av
Riesling. Alle deres «gold labels» modner minimum 5 år på flaske før lansering.
Årlig produksjon er på omlag 45.000 flasker og du finner denne vinen på alle Frankrikes 3-stjerners
Michelin-restauranter.
Denne vinen ble servert under den offisielle Nobel-middagen da Barack Obama mottok Nobels Fredspris i
2009.

12 Magnumrommet

Type

Hvitvin

Klassifikasjon

AOC

Produsent

F. E. Trimbach

Årgang

2007

Druetyper

100% Riesling

Vinifikasjon

Tradisjonell.

Lagring

Kun ståltank og 3-5 års modning på flaske før lansering.

Analyse

Alkohol: 13,0 %

Holdbarhet

Lagringspotensiale 15 - 20 år

Karakteristikk

Dyp strågul farge og med en herlig duft av moden frukt. Dette er en vin med stor
konsentrasjon, balanse og intensitet som viser en klassisk stil av Alsace Riesling.
Tørr.

Serveringstemperatur

9-11° C

Passer til

Tyngre retter av fisk, skalldyr, lyst kjøtt og sushi. Passer også til filét av vilt, hjort
og reinsdyr.

Webside

www.trimbach.fr

Volum

Varenummer

EPD-nr

Pris Vinmonopolet

1,5 L

4218605

721902

kr. 850,00

Antall i kasse

Sortiment

Vectura nr

3

Bestillingsutvalg

113948
Status: Skaffevare

Sukker: 4,2 g/l

Syre: 7,7 g/l

Mine notater

		
1 2 3

4

5

6
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Château Cissac
Frankrike / Bordeaux

Familien Louis Vialard har vært knyttet til vinproduksjon i Haut-Médoc siden 1793. I 1895 kjøpte Jaques
Mondon flere vinmarker i landsbyen Cissac og gav disse navnte Château Cissa. Hans barnebarn, Louis
Vialard, overtok eiendommen i 1940, og har siden dengang restaurert barndomshjemmet og videreutviklet
vinmarkene som nå er på 50 ha. Druetypene som dyrkes er 75% Cabernet Sauvingon, 20% Merlot og 5% Petit
Verdot.
Den årlige produksjonen er på 220.000 flasker.
Jordsmonnet er steinete og kalkholdig. Alle druene håndplukkes og vinifiserers separat.

12 Magnumrommet

Type

Rødvin

Klassifikasjon

AOC

Produsent

Louis Vialard

Årgang

2010

Druetyper

70% Cabernet Sauvignon, 20% Merlot, 10% Petit Verdot

Vinifikasjon

Temperaturkontrollert vinifikasjon foregår på eikefatene.

Lagring

Vinen modnes deretter 18 måneder i nye eikefat.

Analyse

Alkohol: 13,5 %

Holdbarhet

Lagringspotensiale 12 - 15 år

Karakteristikk

Rik, rund og fyldig med dyp rød farge. Strukturerte tanniner og velbalansert smak
av solbær og kirsebær, samt vanilje og tobakk.

Serveringstemperatur

Ved ca. 16º C

Passer til

Deilig til lam og oksekjøtt som pepperstek og entrecôte.

Webside

www.chateau-cissac.com www.txb-finewines.com

Volum

Varenummer

EPD-nr

Pris Vinmonopolet

1,5 L

4364505

2314540

kr. 585,90

Antall i kasse

Sortiment

Vectura nr

1

Bestillingsutvalg

121409
Status: Skaffevare

Mine notater

		
1 2 3

94

4

5

6

Paolo Scavino Barbera d'Alba
Italia / Piemonte

I 1921 grunnla Paolo Scavino eiendommen i Castiglione Falletto, - i hjertet av Langhe-området. Dette er det
mest kjente området i Piemonte, og her lages de berømte Barolo-vinene. Vingården eies og drives idag av
Paolos sønn, Enrico, og hans to døtre Enrica og Elisa.
Paolo Scavino har lenge blitt regnet som en av de aller beste produsentene og innovatørene i sitt område.
Hans Baroloer er nydelige og fruktige, og helt annerledes enn den mange av de tradisjonelle vinhusene lager.
Druene høstes de siste 10 dagene av september. Fossilt jordsmonn rikt på mineraler.

12 Magnumrommet

Type

Rødvin

Produsent

Paolo Scavino

Årgang

2010

Druetyper

100% Barbera

Vinifikasjon

Maserasjon og gjæring foregår i roterende tanker, mens malolaktisk gjæring
foregår på fat.

Lagring

Lagret kun på ståltanker.

Analyse

Alkohol: 14,0 %

Holdbarhet

Konsumklar, men kan lagres i opp til 7 år.

Karakteristikk

Dyp rød farge. Duft og smak av røde bær og roseblader. Rikt sammensatt og god
struktur. Lang og fast ettersmak.

Serveringstemperatur

15-17° C

Passer til

Passer godt til både rødt og hvitt kjøtt, fisk og til ost. prøv til Sushi.

Webside

www.paoloscavino.com

Volum

Varenummer

EPD-nr

Pris Vinmonopolet

1,5 L

9650205

2660272

kr. 446,90

Antall i kasse

Sortiment

Vectura nr

3

Bestillingsutvalg

Sukker: 0,2 g/l

Syre: 6,2 g/l

Mine notater

		
1 2 3

4

5

6
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Bolla Amarone della Valpolicella
Italia / Veneto

Vinhuset Bolla daterer seg tilbake til 1883, bygget i Soave av Abele Bolla, eier av et kjent vertshus, "Al
Gambero", som tilbø de beste vinene fra området. Vinhuset fikk sin første offisielle anerkjennelse i 1909, da
Bolla fikk gullmedalje for sine kvalitetsviner på en stor messe i Bologna.
Winemaker Christian Scrinzi er sjelen bak kvaliteten på Bolla. Det var hans bestefar som lærte ham
fascinasjonen ved vin gjennom utallige ekskursjoner til vinmarkene rundt hjemmet deres i Trentino. Interessen
ble til oenologi- og jordbruksstudier og videre til Gruppo Italiano Vini, hvor han nå er sjefsoenolog.
Bolla tilbyr flere klassiske viner fra Veneto, alle med en unik smak og personlighet som reflekterer regionen.
Druenes avkastning er på under 40%. Tørkingen finner sted ved 450 meters høyde i Torbe di Negrar. Når
druene presses, etter å ha mistet 30-35% av vekten, har de oppnådd en konsentrasjon av sukker mellom 22.50
og 24.50 Babo.
En virkelig unik vin!

12 Magnumrommet

Type

Rødvin

Klassifikasjon

DOC

Produsent

Bolla

Årgang

2008

Druetyper

70 % Corvina og Corvinone, 30 % andre druer typiske for regionen og vinen

Vinifikasjon

De tørkede druene er klare for vinifikasjon i januar. Vanlig temperaturkontrollert
gjæring.

Lagring

18 måneder på eikefat, noe av vinen modnes parallelt på franske små eikefat.
Deretter lagres vinen 4 måneder på flaske.

Analyse

Alkohol: 15,5 %

Holdbarhet

Konsumklar, men kan lagres i opp til 10 år.

Karakteristikk

Mørk rubinrød farge med granattoner ytterst. Kompleks aroma med hint av
sødme, rosin og kryddertoner. Rik og harmonisk. Elegant avslutning med smak av
ristede mandler.

Serveringstemperatur

16° C

Passer til

Som peiskos, til rødt kjøtt og vilt, til modne oster og smaksrike pastaretter.

Volum

Varenummer

EPD-nr

Pris Vinmonopolet

1,5 L

9428105

2452555

kr. 859,00

Antall i kasse

Sortiment

Vectura nr

1

Bestillingsutvalg

Sukker: 7 g/l

Syre: 5,5 g/l

Mine notater

		
1 2 3
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4

5

6

Passum Barbera d'Asti Superiore
Italia / Piemonte

Familiefirmaet har vært ledet av Maria (Mariucca) Borio siden 1970-tallet. Familien Borio har sine røtter fra
1198 her i Costigliole d'Asti i Piemonte. Eiendommen fra 1600-tallet er på 22 ha og ligger i åssiden ca. 300
m.o.h. I vinmarkene får gresset gro og fuglekasser brukes i stedet for sprøytemidler for å bekjempe insekter,
m.a.o. tilnærmet økologisk produksjon.
"Uceline" er et resultat av Mariuccia sterke viljekraft. I midten av 1980-tallet begynte hun å dyrke Uvalino, en
gammel Piemonte-drue som nesten var forsvunnet helt fra området. Hun lyktes til slutt å få nok druestokker til å
beplante en liten vinmark på eiendommen.
Vinmarken er på ca. 20 ha. Jordsmonnet består av mye kalk og leire.
De håndplukkede druene får først en tørkeperiode, slik at vannet i druene fordamper. Den resterende
druemosten blir derfor meget konsentrert. Vinmarkene ligger på ca. 300 m.o.h.

12 Magnumrommet

Type

Rødvin

Klassifikasjon

DOCG Piemonte Barbera Superiore

Produsent

Cascina Castlet

Årgang

2011

Druetyper

100% Barbera (tørket)

Vinifikasjon

Tradisjonell gjæring.

Lagring

12 mndr lagring på franske eikefat og siden 12 mndr flaskemodning før salg.

Analyse

Alkohol: 15,0 %

Holdbarhet

Konsumklar, men kan lagres i opp til 7 år.

Karakteristikk

Meget konsentrert og kompleks med friske syrer og god frukt. Velbalansert med
elegant eiketone. Lang, konsentrert ettersmak.

Serveringstemperatur

18º C

Passer til

Vilt, lam, okse.

Webside

www.cascinacastlet.com

Volum

Varenummer

1,5 L

3208705

Antall i kasse

Sortiment

6

Bestillingsutvalg

Sukker: 2,1 g/l

EPD-nr

Syre: 4,25 g/l

Pris Vinmonopolet
kr. 499,90

Vectura nr

Mine notater

		
1 2 3

4

5

6
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Produttori dei Colli Langhe Rosso Magnum
Italia / Piemonte

Produttori dei Colli Langhe Rosso M
Italia / Piemonte

Cantina Clavesana er et kooperativ fra Piemonte bestående av 350 vinbønder. De produserer 90% Dolcetto og
10% av de andre klassiske druene fra Piemonte. I dag selger de 90% av produksjonen sin i Italia.

Et samarbeid mellom Bottleneck, Cantina Clavesana og Prof. Gianfranco Cordero som også jobber som
er et kooperativ
fra Piemonte
bestående
av av
350
konsulent for Cantina
G.D. VajraClavesana
og andre produsenter.
Cantina Clavesana,
et kooperativ
bestående
350vinbønder.
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10% avklassiske
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Formålet med dette prosjektet har vært å lansere et kvalitetsprodukt til fornuftig pris, og der kvaliteten på vinen
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Cantina Clavesana, et kooperativ bestående av
Dolcetto er kjernevirksomheten til Cantina Clavesana, men vi ønsket også å bruke Barbera og Nebbiolo i
produserer 90% Dolcetto og 10% av de andre klassiske druene fra Piemonte. 90% av deres pr
blenden, hovedsaklig for å gi vinen mer struktur.

selges i Italia.
Formålet med dette prosjektet har vært å lansere et kvalitetsprodukt til fornuftig pris, og der kva
er viktigere enn navnet på produsenten/merkevaren. Valget falt på en Langhe Rosso der vi fikk
Type
Rødvin
blende sammen med vinmaker Damiano Sicca og konsulent Gianfranco Cordero.
Klassifikasjon
Langhe Rosso DOC
Dolcetto er kjernevirksomheten til Cantina Clavesana, men vi ønsket også å bruke Barbera og
Produsent blenden, hovedsaklig
Cantina Clavesana
for å gi vinen mer struktur.
Årgang

2012

Druetyper
Vinifikasjon
Lagring
Analyse
Holdbarhet

50% Barbera, 25% Nebbiolo, 25% Dolcetto

Type

5 - 8 dagers maserasjon for Barbera og Dolcetto, 10 dager for Nebbiolo.

Rødvin

Kun ståltank på Barbera og Dolcetto. Nebbiolo har fått 12 mndr. på brukte franske
Klassifikasjon
Langhe
Rosso DOC
fat. 3 mndr. flaskelagring
før salg.

Produsent Alkohol: 13,5 %
Årgang

Sukker: 2,4
g/l
Syre: 5,5 g/l
Cantina
Clavesana

Konsumklar men kan lagres i opp til 5 år.

2012

Karakteristikk

Klar, dyp rubinrød. Fruktdreven nese mot kirsebær, moreller og plommer med
mineralske topptoner50%
og hint
av krydder.
Friskt
anslag med25%
tøffe,Dolcetto
men modne
Barbera,
25%
Nebbiolo,
tanniner og godt integrert fat. Saftig, men noe utviklet frukt med hint av skogbunn
Vinifikasjonog lær.
5 - 8 dagers maserasjon for Barbera og Dolcetto,

Druetyper

Serveringstemperatur
Lagring
Passer til
Webside

Volum

Analyse

98

kjøtt. Tåler også fløtebaserte sauser.

Alkohol: 13,5 %

http://www.inclavesana.it/

Sukker: 2,4 g/l

Syre: 5,5 g/l

Konsumklar men kan lagres i opp til 5 år.

Karakteristikk

Klar, dyp rubinrød. Fruktdreven nese mot kirsebær, moreller og plo
EPD-nr
Priskrydder.
Vinmonopolet
mineralske
topptoner og hint av
Friskt anslag med tøffe, m
tanniner og godt integrert fat. kr.
Saftig,
269,90men noe utviklet frukt med hin
og lær.

Varenummer
1815005

Antall i kasse

12 Magnumrommet

Kun ståltank på Barbera og Dolcetto. Nebbiolo har fått 12 mndr. på
Perfekt til rustikke italienske
retter, som
en allround vin,
vilt og retter med rødt
fat. 3 mndr.
flaskelagring
førtilsalg.

Holdbarhet

1,5 L

6

10 dager for Neb

16 - 18 ° C

Sortiment

Vectura nr

Serveringstemperatur
Bestillingsutvalg

16 - 18 ° C

Passer til

Perfekt til rustikke italienske retter, som en allround vin, til vilt og re
kjøtt. Tåler også fløtebaserte sauser.

Webside

http://www.inclavesana.it/

Mine Volum
notater

Varenummer

1,5 L
		

1815005

Antall i kasse

Sortiment

6

Bestillingsutvalg

EPD-nr

Pris Vinm

kr. 269,9
Vectura nr

1 2 3

4

5

6

Monte Antico Magnum
Italia / Toscana

For 20-25 år siden var trenden i Toscana internasjonale druesorter som Merlot og Cabernet Sauvignon. Franco
Bernabei ville ikke være med på denne trenden, og satset på tradisjonelle viner med lokale druesorter. I
Toscana er det selvsagt Sangiovese som er den viktigste druen. Franco Bernabei er mest kjent som
vinmakeren bak Fattoria di Felsina, Fontodi, Mormoraia, Castello de Corbara og I Sodi.
«Verden er allerede full av Merlot og Cabernet. Vi har druesorter som Tocai, Friuliano, Falanghina og
Sangiovese som ingen andre har. Vi fra Italia bør derfor fokusere på våre druer» -Franco Bernabei.
Druene til denne vinen kommer fra følgende områdene i Toscana:
Maremma, Colline Pisane og Colli Fiorentini.

12 Magnumrommet

Type

Rødvin

Klassifikasjon

IGT

Produsent

Empson & Co

Årgang

2009

Druetyper

85% Sangiovese, 10% Cabernet Sauvignon, 5% Merlot

Vinifikasjon

Temperaturkontrollert gjæring på ståltanker (25 grader). 15 - 20 dagers
skallmaserasjon og 7 dagers malolaktisk gjæring.

Lagring

12-14 md. Fatlagring, 12 mnd. Flaskemodning før salg.

Analyse

Alkohol: 12,5 %

Holdbarhet

Konsumklar men kan lagres i noen år

Karakteristikk

Dyp rød med lilleskjær. Aromabildet preges av friske kirsebær og moreller, urter
treverk og lær. Klassisk Sangiovese med innslag av Cabernet Sauvignon. Frisk
anslag, godt integrerte tanniner og lang ettersmak.

Serveringstemperatur

16 - 18 C

Passer til

Utmerket til både pasta retter som til risotto. Samt til rødt kjøtt, hvitt kjøtt og til ost.

Webside

www.empson.com

Volum

Varenummer

EPD-nr

Pris Vinmonopolet

1,5 L

3290405

2736973

kr. 238,50

Antall i kasse

Sortiment

Vectura nr

6

Bestillingsutvalg

133138
Status: Skaffevare

Sukker: 2,85 g/l

Syre: 5,80 g/l

Mine notater

		
1 2 3

4

5

6
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Montresor Il Fondatore Amarone
della Valpolicella Magnum
Italia / Veneto
Moderne teknologi med bl.a. satelitter for arbeid i vinmarken. Dette for å passe at alt går riktig for seg med
hensyn til hvilke druer som egner seg best hvor, måler de ulike syrenivåene slik at innhøstingen foretas ved
optimal modning. Montresor startet i løpet av sommeren 2000 med vindyrking overvåket av satellitt.
"Winery of the Year 2010" ved Grand Prix del Vino 2010, av IL MIO VINO (mars 2010).

Type

Rødvin

Klassifikasjon

DOC

Produsent

Cantine Giacomo Montresor

Årgang

2006

Druetyper

70% Corvina, 20% Rondinella, 10% Molinara

Analyse

Alkohol: 15,0 %

Holdbarhet

Konsumklar, men kan lagres i opp til 10 år.

Karakteristikk

Rik duft av tørkede frukter og kirsebær. Saftig og rik smak. Fin friskhet og lang
kompleks ettersmak.

Serveringstemperatur

18 - 20 C

Passer til

Storvilt, småvilt og fugl, lam og sau og rødt kjøtt.
Samt til modne oster.

Webside

www.vinimontresor.it

Volum

Varenummer

EPD-nr

Pris Vinmonopolet

1,5 L

5539405

1406420

kr. 589,90

Antall i kasse

Sortiment

Vectura nr

6

Bestillingsutvalg

Årgang 2006 - Poeng 90

12 Magnumrommet

Sukker: 6,5 g/l

Årgang 2006
Moden og krydret frukt på duft med
plommer, treverk og kaffe.
Sødmefull frukt på smak med lette
strukturerte tanniner og balansert
alkohol. Drikk nå til 2018. Passer til
kraftige retter av storvilt.

Mine notater

		
1 2 3

100

4

5

6

Borgogno Barbera d'Alba 300 cl
Italia / Piemonte

Borgogno betraktes som ett av dynastiene i Barolo. Det historiske vinhuset er en av tradisjonalistene.
Vingården ble først grunnlagt i 1761, men familien Borgogno angir året 1848 siden det er funnet
dokumentasjon fra det året med det første vinsalget. Borgogno har litt over 20 hektar i Barolos beste områder.
Vinhuset har et Barolo-bibliotek med viner helt tilbake til før annen verdenskrig, og fortsetter også i dag å spare
beholdning i sine kjellere fra de aller beste årgangene. Den unge Andrea Farinetti er vinmaker og har den
erfarne Beppe Caviola som konsulent når han trenger et godt råd.
Barberaen til denne vinen dyrkes i kalkrik leirholdig jord i åssider som ligger mellom 250 - 300 meter over havet
i vinmarkene Liste og Crosia ved Alba.

12 Magnumrommet

Type

Rødvin

Klassifikasjon

DOC Barbera d'Alba Superiore

Produsent

Borgogno dal 1761

Druetyper

100% Barbera

Vinifikasjon

Tradisjonell vinifikasjon

Lagring

Deler av vinen lagres på ståltank og resten på slovenske eikefat i 10 måneder før
de blandes sammen og får ytterlige 6 måneder hvile på flaske før lansering.

Analyse

Sukker: 1,9 g/l

Holdbarhet

Konsumklar men kan lagres i opp til 4 år.

Karakteristikk

Dyp rubinrød farge. Frisk aroma med fremtredende preg av mørke bær, kirsebær
og blomster. Saftig og syrlig vin med lekker frukt, flott balanse og lang ettersmak.

Serveringstemperatur

16-18° C

Passer til

Ypperlig til de fleste retter av oksekjøtt og hamler fint opp med tomatbaserte
sauser, sopp og blåmuggost. Perfekt til julemat som torsk med rødvinssaus eller
bacon, til kalkun, ribbe og urøkt pinnekjøtt.

Volum

Varenummer

3L

1825407

Antall i kasse

Sortiment

1

Bestillingsutvalg

Syre: 7,2 g/l

EPD-nr

Pris Vinmonopolet
kr. 850,00

Vectura nr

Mine notater

		
1 2 3

4

5

6
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Marqués de Cáceres Crianza
Spania / Rioja

Enrique Forner var en av drivkreftene for å bringe Rioja inn i den moderne vinverden. Han tilegnet seg det
meste av sin ekspertise i Frankrike, hovedsaklig i Haut-Médoc - Bordeaux. På slutten av 60-tallet bestemte han
seg for å reise til Rioja, og grunnla i 1970 Bodegas Marqués de Cáceres i Cenicero - Rioja Alta. Enrique tok
med seg Emile Peynaud, en av de fremste ønologene i Bordeaux, og innførte fransk produksjonsteknikk. Dette
medførte mindre eikepreg til fordel for viner med rik konsentrasjon og fruktaromaer. Etter Enriques bortgang i
2011 er det nå hans datter Cristina Forner Vives («The Queen of Rioja») som styrer videre. På begynnelsen av
2000-tallet har de utvidet med produksjon av hvitvin i Rias Baixas og Rueda.
Marqués de Cáceres bruker hovedsaklig franske eikefat (65%), og noe amerikansk. De eksporterer til mer enn
120 land verden over.
Dette er den desidert mest solgte Rioja-vinen i Norge.
Vinen får sin fruktige stil fra Tempranillo-druene, et lett krydderpreg fra Garnacha-druene og den lokale
Rioja-druen Graciano gir vinen et floralt og elegant preg.
Druene kommer fra vinranker som er minst 20 år gamle.

12 Magnumrommet

Type

Rødvin

Klassifikasjon

DOCa

Produsent

Bodegas Marqués de Cáceres

Årgang

2010

Druetyper

85% Tempranillo, 10% Garnacha Tinta, 5% Graciano

Lagring

Lagret på franske (60%) og amerikanske (40%) eikefat i 12 måneder (10% nye
fat), og modnet ytterligere minimum 14 måneder på flaske før lansering.

Analyse

Alkohol: 13,5 %

Holdbarhet

0-6 år

Karakteristikk

Dyp rubinrød farge. Nydelig aroma av mørke bær med innslag av vanilje og eik. I
munnen er den kraftfull og velbalansert med bløthet og struktur.

Serveringstemperatur

16-18° C

Passer til

De fleste kjøttretter, vilt og oster. Uovertruffen til lam.

Webside

www.marquesdecaceres.com

Volum

Varenummer

EPD-nr

Pris Vinmonopolet

1,5 L

137205

703207

kr. 259,90

Antall i kasse

Sortiment

Vectura nr

6

Kategori 5

100434
Status: Skaffevare

Sukker: 1,4 g/l

Syre: 4,9 g/l

Mine notater

		
1 2 3

102

4

5

6

Montecillo Gran Reserva Seleccion Especial
Spania / Rioja

Bodegas Montecillo, som ligger i La Rioja Alta, ble grunnlagt i 1874 av Celestino Navajas. Sherryhuset
Osborne kjøpte Bodegas Montecillo i 1973.
Alle druer kjøpes av lokale dyrkere, og Montecillo er en av de meget få produsenter som ikke har egen
vinmark. Dermed har de fordelen av å kunne kjøpe eksakt den kvalitet og mengde de ønsker.
Druene kommer fra de eldste vinstokkene i La Rioja Alta, og vinen lages kun i spesielt gode år.

12 Magnumrommet

Type

Rødvin

Klassifikasjon

DOCa Rioja

Produsent

Bodegas Montecillo

Årgang

1987

Druetyper

100% Tempranillo

Vinifikasjon

Temperaturkontrollert gjæring. Lang maserasjon.

Lagring

30 mndr på egenproduserte, franske eikefat. Deretter får vinen hvile på flaske i 3
år før den slippes på markedet.

Analyse

Alkohol: 12,5 %

Holdbarhet

Konsumklar, men kan lagres i mange år.

Karakteristikk

Ren, klar rødbrun farge med kraftige aromaer av skogsbær og et snev av eik.
Fyldig og kompleks med tydelige tanniner. Lang, elegant etttersmak.

Serveringstemperatur

18° C

Passer til

Retter av rødt kjøtt som lam og okse, og gjerne marinert.

Volum

Varenummer

EPD-nr

Pris Vinmonopolet

1,5 L

9419205

2452019

kr. 925,00

Antall i kasse

Sortiment

Vectura nr

6

Bestillingsutvalg

Sukker: 2,1 g/l

Syre: 5,2 g/l

Mine notater

		
1 2 3

4

5

6

103

Roda 150 cl
Spania / Rioja

Vinhuset ble grunnlagt i 1989 av Mario Rotllant og Carmen Daurella. Kun Tempranillo, Garnacha og Graciano
brukes, - alle hjemlige druer, og ingen ferdig vin kjøpes inn fra andre vinhus. Eierne, som ikke har noen hast
med å få tilbake sine investeringer, har som mål å etterhvert lage en av verdens beste viner.
Druene kommer bra "bush vines" mer enn 30 år gamle. De fleste vinmarkene ligger i området rundt Haro. 2009
var en tidlig årgang, alt startet tidligere enn normalt. Sommeren var veldig varm og tørr, dagstemeratur lå på
36-37 gr C.Det kom litt regn i midten av september men ellers topp fohold hele vekstsesongen. 2009 ble en
magisk årgang for RODA

12 Magnumrommet

Type

Rødvin

Klassifikasjon

DOC Rioja

Produsent

Bodegas RODA

Druetyper

89 % Tempranillo, 11 % Graciano

Lagring

Vinen har ligger på franske eikefat, 40 % nye og 60% "second use" i 16 månder,
så 30 månder på flaske før den ble sluppet på markedet.

Holdbarhet

Konsumklar, men kan lagres i opp til 10 år.

Karakteristikk

Dyp kirsebær rød farge, men en livelig rød ring. Intens og spennede duft som
viser rød frukt og integrert eik. Røde moreller, med innslag av mørke bjørnebær.
Blomstrende midtparti og noe urter og fioler mot slutten. På smak kjenner vi en
fyldig vin, balansert og harmonisk med mørk frukt og en balansert integrert eik.
Modene moreller og en lang elegant avslutning.

Webside

www.roda.es

Volum

Varenummer

1,5 L

9323805

Antall i kasse

Sortiment

3

Bestillingsutvalg

EPD-nr

Pris Vinmonopolet
kr. 620,00

Vectura nr

Mine notater

		
1 2 3

104

4

5

6

KRÖNLEINS BRYGGERI

Krönleins Bryggeri / Sverige
Krönleins Bryggeri ble stiftet i 1836 og har drevet med bryggvirksomhet i 6 generasjoner. Dette
gjør Krönleinsslekten til den familien med lengst bryggeritradisjon i Sverige.
Krönleins bryggeri ligger strategisk til ved sin egen vannkilde, 40 meter under bryggeriet, som
siden 1836 har blitt brukt til brygging og produksjon av øl og cider.
Krönleins Bryggeri produserer i dag velsmakende drikkevarer med og uten alkohol og er en
betydelig leverandør i Norden. Som det eneste bryggeriet i verden har Krönleins vunnet gull i
både den tyske DLG-premieringen og ØL-VM i England!
I Norge er Krönleins spesielt kjent for sin cider som har vært tilgjengelig på det norske markedet
i mer enn 10 år.

Halmstad Skinny B fl 33 cl
Sverige
RTD
Høstens nyhet er sukkerfrie Skinny B**ch med kun 25 kcal/100ml!
"Skinny Bitch" bestilles i barer som en fellesbetegnelse for kalorifattig
drink. Multibev har nå utviklet en egen RDT Skinny B som inngår i
porteføljen til Halmstad Cocktails.
Skinny B er en forfriskende og leskende rusbrus med markedets laveste
kaloriinnhold (25 kcal/100ml). Den er 100% sukkerfri og inneholder kun
1/3 av kalorimengden til tradisjonell rusbrus!
Skinny B har en frisk smak av pink guava og vannmelon.
Nytes kald i et glass med is.

Produsent

Antall i kasse

Volum

Alk innhold

Veil. pris

Krönleins Bryggeri

24

0,33 L

4,5%

kr. 35,00

Internt artikkel nr

EPD nr

Coop

Vectura

D-pack EAN kode

8001353

13 Loungen

27311120270561

Mine notater

		
1 2 3

106

4

5

6

BODEGAS RODA

Bodegas RODA / Spania
Vinhuset ble startet av Mario Rotllant og Carmen Daurella i 1989 og fikk navnet RODA etter
forbokstavene i begges etternavn. For det meste brukes kun gamle vinstokker fordi disse
gir en mer stabil kvalitet, røttene går lenger ned i jorden og druene blir mer komplekse, noe
som igjen gir seg utslag i vinen. Kun tre druetyper brukes; - Tempranillo, Graciano og
Grenache. Tempranillo kan gi viner av toppkvalitet i dette området. Druen har både styrke
og eleganse i tillegg til et stort spekter av aroma og smak. Graciano er vanskelig å dyrke og
har lite syre. Druen gir viner med dyp farge, er frisk med krydret aroma og passer godt å
blande med Tempranillo. Grenache dyrkes i den helt sørlige del av Rioja.

Corimbo

Spania / Ribera del Duero
Vinhuset ble grunnlagt i 1989 av Mario Rotllant og Carmen Daurella. Kun Tempranillo, Garnacha og Graciano
brukes, - alle hjemlige druer, og ingen ferdig vin kjøpes inn fra andre vinhus. Eierne, som ikke har noen hast
med å få tilbake sine investeringer, har som mål å etterhvert lage en av verdens beste viner.
Druene kommer fra La Horra og Roa (Burgos), og druerankene er i gjennomsnitt 20 år gamle. Innhøsting i
primo-medio oktober.

14 Store festsal

Type

Rødvin

Klassifikasjon

D.O. Ribera del Duero

Produsent

Bodegas RODA

Årgang

2010

Druetyper

100 % Tempranillo (Tinta del País)

Vinifikasjon

Gjæret i store eiketønner og i ståltanker. 18 dagers maserasjon med skallkontakt.

Lagring

12 måneder på eikefat, 80% franske og 20% amerikanske.

Analyse

Alkohol: 14,5 %

Holdbarhet

Lagringspotensiale 15 - 20 år

Karakteristikk

Mørk, nesten svart kirsebærfarget med blårød kant. Kraftig duft av røde og mørke
bær dominert av bjørnebær samt fine toner av urter og underskog. Ved lufting
kommer et jordsmonnspreg mellom frukt og urter, hint av kakao og furutre. Kraftig
og velbalansert med gode tanniner. Mye varm frukt, også her bjørnebær med
kakao og aromatiske urter. Lang, balansert avslutning med god friskhet.

Passer til

Perfekt til alt av rødt kjøtt, gryteretter, vilt og til gode, smaksrike oster.

Webside

www.roda.es

Volum

Varenummer

EPD-nr

Pris Vinmonopolet

0,75 L

9803701

2611341

kr. 295,00

Antall i kasse

Sortiment

Vectura nr

6

Bestillingsutvalg

131534
Status: Skaffevare

Sukker: 1,38 g/l

Syre: 5,02 g/l

Mine notater

		
1 2 3

108

4

5

6

Roda Reserva
Spania / Rioja

Vinhuset ble grunnlagt i 1989 av Mario Rotllant og Carmen Daurella. Kun Tempranillo, Garnacha og Graciano
brukes, - alle hjemlige druer, og ingen ferdig vin kjøpes inn fra andre vinhus. Eierne, som ikke har noen hast
med å få tilbake sine investeringer, har som mål å etterhvert lage en av verdens beste viner.
Druene kommer fra mer enn 30 år gamle vinstokker som gir en avkastning på 1,5 kg/stokk.
2008: Tappet i 2010. Druene er håndplukket i perioden 1. - 27. oktober

14 Store festsal

Type

Rødvin

Produsent

Bodegas RODA

Årgang

2008

Druetyper

90 % Tempranillo, 4 % Garnacha, 6 % Graciano

Vinifikasjon

Temperaturkontrollert gjæring i store, franske eikefat.

Lagring

16 mndr på franske eikefat (50% nye/50% 1-år gamle), etterfulgt av 20 mndr
flaskelagring.

Analyse

Alkohol: 13,5 %

Holdbarhet

Konsumklar, men kan lagres i opp til 8 år.

Karakteristikk

Middels rød kirsebærfarget. Aroma av mørke røde bær og frukt, frisk, delikat
krydret. Middels fyldig, fine tanninerog og bløt smak. Lang, vedvarende, frisk og
elegant.

Passer til

Passer til alt av rødt kjøtt, lettere vilt, gryteretter og modne oster.

Webside

www.roda.es

Volum

Varenummer

EPD-nr

Pris Vinmonopolet

0,75 L

9323801

2532117

kr. 330,00

Antall i kasse

Sortiment

Vectura nr

6

Bestillingsutvalg

128921
Status: Skaffevare

Sukker: 2,3 g/l

Syre: 4,7 g/l

Mine notater

		
1 2 3

4

5

6

109

Roda 1 Reserva
Spania / Rioja

Vinhuset ble grunnlagt i 1989 av Mario Rotllant og Carmen Daurella. Kun Tempranillo, Garnacha og Graciano
brukes, - alle hjemlige druer, og ingen ferdig vin kjøpes inn fra andre vinhus. Eierne, som ikke har noen hast
med å få tilbake sine investeringer, har som mål å etterhvert lage en av verdens beste viner.
Druene kommer fra mer enn 30 år gamle vinstokker, noe som bare gir ca. 1,5 kg pr. ranke. Innhøsting medio
september - primo oktober.
Fantastisk år hvor regnet først kom 12. oktober. Tørr og varm sommer med perfekte forhold for modningen.
Moderate temperaturer i september.
2006 er tappet i april 2008.

Type

Rødvin

Klassifikasjon

DOC Rioja

Produsent

Bodegas RODA

Årgang

2007

Druetyper

100% Tempranillo

Vinifikasjon

Temperaturkontrollert gjæring på eikefat. Vinen er ufiltrert.

Lagring

16 mndr på 100% franske eikefat (50/50 nye/brukte). Deretter 20 mndr på flaske
før salg.

Analyse

Alkohol: 14,5 %

Holdbarhet

Konsumklar, men kan lagres i opp til 10 år.

Karakteristikk

Intens dyp kirsebærfarget. Aroma av mørk frukt, hovedsaklig plommer, noe mørk
sjokolade og søtt krydder, samt noe mineraltoner. Middels fyldig smak med
silkebløte tanniner. Mørk frukt, kakao og sjokolade i smaken. Elegant, harmonisk
og meget lang ettersmak.

Serveringstemperatur

16 - 18° C

Passer til

Kraftige retter av lam, oksekjøtt, vilt, gryteretter.

Webside

www.roda.es

Volum

Varenummer

EPD-nr

Pris Vinmonopolet

0,75 L

5610201

2531986

kr. 450,00

Antall i kasse

Sortiment

Vectura nr

6

14 Store festsal

Sukker: 2,1 g/l

Syre: 4,8 g/l

132415
Status: Skaffevare

Mine notater

		
1 2 3

110

4

5

6

DOPFF & IRION

Dopff & Irion / Frankrike, Alsace
Dopff & Irion holder til i landsbyen Riquewihr, en av de vakreste landsbyene langs vinveien
-La route des vinssom snor seg gjennom Alsace. Eguiseheim, Riquewihr, Ribeauvillé og
Mittelbergheim er alle som klippet ut av et av Grimm-eventyr, men Riquewhir er den
mest pittoreske av dem alle med gamle bindingsverkshus og brosteinsgater. I denne lille
middelalderbyen var det særlig to familier som utmerket seg; Dopff og Irion. De hadde laget vin
i mer enn 300 år hver for seg da de slo seg sammen i 1945. I dag er firmaet blant de ledende i
Alsace.

Dopff & Irion Crémant d'Alsace Brut
Frankrike / Alsace

Dopff & Irion holder til i landsbyen Riquewihr, en av de vakreste landsbyene langs vinveien -La route des vinssom snor seg gjennom Alsace. Eguiseheim, Riquewihr, Ribeauvillé og Mittelbergheim er alle som klippet ut av
et av Grimm-eventyr, men Riquewhir er den mest pittoreske av dem alle med gamle bindingsverkshus og
brosteinsgater. I denne lille middelalderbyen var det særlig to familier som utmerket seg; Dopff og Irion. De
hadde laget vin i mer enn 300 år hver for seg da de slo seg sammen i 1945. I dag er firmaet blant de ledende i
Alsace.
Druene håndplukkes tidlig på høsten da høyt syreinnhold er ønskelig. Deretter legges de i små trekasser.

15 Store festsal

Type

Musserende

Produsent

Dopff & Irion

Druetyper

50% Pinot Blanc, 50% Pinot Auxerrois

Vinifikasjon

Druene presses hele. Vinen ligger på på tanker i 6 mndr før tapping på flaske.
Gjær tilsettes. Produksjonen foregår etter champagnemetoden, d.vs. med
annengangs gjæring på flaske.

Lagring

Vinen ligger deretter 12-15 mndr. før sedimentene fjernes og den "degorgeres" og
slippes på markedet.

Analyse

Alkohol: 12,0 %

Holdbarhet

Konsumklar nå

Karakteristikk

Lys gul farge med fine, lette og langvarige bobler. Duften eksponerer en intens
rikhet og finesse av sitrus og grønne epler. Rund, elegant og velbalansert smak.

Serveringstemperatur

Ved 6-8º C

Passer til

Nydelig som aperitiff, men også god til fisk og skalldyr.

Webside

www.dopff-irion.com

Volum

Varenummer

EPD-nr

Pris Vinmonopolet

0,75 L

1174401

2724839

kr. 149,90

Antall i kasse

Sortiment

Vectura nr

12

Bestillingsutvalg

105260
Status: Lagervare

Sukker: 8,0 g/l

Syre: 6,5 g/l

Mine notater

		
1 2 3

112

4

5

6

Dopff & Irion Crustacés
Frankrike / Alsace

Dopff & Irion holder til i landsbyen Riquewihr, en av de vakreste landsbyene langs vinveien -La route des vinssom snor seg gjennom Alsace. Eguiseheim, Riquewihr, Ribeauvillé og Mittelbergheim er alle som klippet ut av
et av Grimm-eventyr, men Riquewhir er den mest pittoreske av dem alle med gamle bindingsverkshus og
brosteinsgater. I denne lille middelalderbyen var det særlig to familier som utmerket seg; Dopff og Irion. De
hadde laget vin i mer enn 300 år hver for seg da de slo seg sammen i 1945. I dag er firmaet blant de ledende i
Alsace.
En flott blend hvor man får friskheten til Sylvaner og crispheten til Pinot Blanc, m.a.o. en vin som etiketten også
tilsier, er som skapt for havets delikatesser!
Druene er håndplukkede.

15 Store festsal

Type

Hvitvin

Klassifikasjon

AOC Alsace

Produsent

Dopff & Irion

Årgang

2012

Druetyper

80% Sylvaner, 20% Pinot Blanc

Vinifikasjon

Tradisjonell vinifikasjon med lagring på ståltank. Vinene vinifiseres separat og
blendes sammen før flasketapping.

Analyse

Alkohol: 12,0 %

Holdbarhet

Konsumklar, men kan lagres i noen år.

Karakteristikk

Lys sitron gul farge. Elegante toner av friske frukter og sitrusskall. Ren, balansert
syre. Lang, mineralsk ettersmak.

Serveringstemperatur

10° C

Passer til

Aperitiff, foretter av fisk og skalldyr, samt krabbe.

Volum

Varenummer

EPD-nr

Pris Vinmonopolet

0,75 L

1413301

4065835

kr. 119,90

Antall i kasse

Sortiment

Vectura nr

12

Bestillingsutvalg

Sukker: 4 g/l

Syre: 6 g/l

Mine notater

		
1 2 3

4

5

6

113

Dopff & Irion Gentil
Frankrike / Alsace

Dopff & Irion holder til i landsbyen Riquewihr, en av de vakreste landsbyene langs vinveien -La route des vinssom snor seg gjennom Alsace. Eguiseheim, Riquewihr, Ribeauvillé og Mittelbergheim er alle som klippet ut av
et av Grimm-eventyr, men Riquewhir er den mest pittoreske av dem alle med gamle bindingsverkshus og
brosteinsgater. I denne lille middelalderbyen var det særlig to familier som utmerket seg; Dopff og Irion. De
hadde laget vin i mer enn 300 år hver for seg da de slo seg sammen i 1945. I dag er firmaet blant de ledende i
Alsace.
Gentil-appelasjonen har sitt opphav i gammel tradisjon og historie. Gentil er en betegnelse på vin som
tradisjonelt sett ble brukt i Alsace og som symboliserer en blanding av de edle druetypene Riesling og
Gewurztraminer. I dag er denne appelasjonen bundet til minimum 50% av AOC Riesling, Muscat, Pinot Gris
og/eller Gewurstraminer.

15 Store festsal

Type

Hvitvin

Klassifikasjon

Alsace AOC

Produsent

Dopff & Irion

Årgang

2011

Druetyper

25% Gewürztraminer, 25% Pinot Blanc, 25% Pinot Gris, 20% Riesling, 5%
Sylvaner

Vinifikasjon

Druene håndplukkes og vinifiseres separat etter optimal modning. Forsiktig
pressing før tradisjonell vinifikasjon. Tilslutt blandes de forskjellige druevinene til
en cuvée: Gentil.

Lagring

Optimal lagring for denne vinen er mellom 2-4 år.

Analyse

Alkohol: 12,5 %

Holdbarhet

Konsumklar, men kan lagres i noen år.

Karakteristikk

Strågul farge med grønnt skjær. Rik duft av moden frukt som roseblader, krydder,
sitrus og mineraler. Mye syre, god fylde og lang, crisp ettersmak.

Serveringstemperatur

10-12° C

Passer til

Aperitiff og all type fisk og skalldyr, asiatisk mat!

Webside

www.dopff-irion.fr

Volum

Varenummer

EPD-nr

Pris Vinmonopolet

0,75 L

5218801

2724821

kr. 128,90

Antall i kasse

Sortiment

Vectura nr

12

Bestillingsutvalg

125409
Status: Lagervare

Sukker: 9,7 g/l

Syre: 5,38 g/l

Mine notater

		
1 2 3

114

4

5

6

Dopff & Irion Cuvée René Dopff Riesling
Frankrike / Alsace

Dopff & Irion holder til i landsbyen Riquewihr, en av de vakreste landsbyene langs vinveien -La route des vinssom snor seg gjennom Alsace. Eguiseheim, Riquewihr, Ribeauvillé og Mittelbergheim er alle som klippet ut av
et av Grimm-eventyr, men Riquewhir er den mest pittoreske av dem alle med gamle bindingsverkshus og
brosteinsgater. I denne lille middelalderbyen var det særlig to familier som utmerket seg; Dopff og Irion. De
hadde laget vin i mer enn 300 år hver for seg da de slo seg sammen i 1945. I dag er firmaet blant de ledende i
Alsace.
Rieslingdruen, den mest delikate og sofistikerte Alsace-druen, gir meget elegante viner

15 Store festsal

Type

Hvitvin

Produsent

Dopff & Irion

Årgang

2013

Druetyper

100% Riesling

Vinifikasjon

Umiddelbart etter innhøsting presses druene i 3 timer under trykkluft og gjæres
deretter i ca. 12 dager i store ståltanker ved 18-20° C. Mosten hviler deretter på
skallet i 4 uker og modnes på tank i ytterligere 6 mndr. før flasketapping.

Analyse

Alkohol: 12,0 %

Holdbarhet

Konsumklar nå

Karakteristikk

Lys gul i fargen. Fruktig duft og smak med litt lette kryddertoner, grønne epler,
pære og skifer. Lang, frisk ettersmak.

Serveringstemperatur

Ved 8-10° C

Passer til

God til sjømat som østers, hummer og reker, samt grillet eller marinert fisk. Flott
også til fjærkre.

Webside

www.dopff-irion.com

Volum

Varenummer

EPD-nr

Pris Vinmonopolet

0,75 L

299601

2729432

kr. 129,90

Antall i kasse

Sortiment

Vectura nr

12

Kategori 4

104169
Status: Lagervare

Sukker: 4,1 g/l

Syre: 8,1 g/l

Mine notater

		
1 2 3

4

5

6

115

Dopff & Irion Riesling Les Murailles
Frankrike / Alsace

Dopff & Irion holder til i landsbyen Riquewihr, en av de vakreste landsbyene langs vinveien -La route des vinssom snor seg gjennom Alsace. Eguiseheim, Riquewihr, Ribeauvillé og Mittelbergheim er alle som klippet ut av
et av Grimm-eventyr, men Riquewhir er den mest pittoreske av dem alle med gamle bindingsverkshus og
brosteinsgater. I denne lille middelalderbyen var det særlig to familier som utmerket seg; Dopff og Irion. De
hadde laget vin i mer enn 300 år hver for seg da de slo seg sammen i 1945. I dag er firmaet blant de ledende i
Alsace.
Druene er fra en vinmark like ved restene av den gamle bymuren, derav navnet Les Murailles.

Type

Hvitvin

Produsent

Dopff & Irion

Årgang

2009

Druetyper

100% Riesling

Vinifikasjon

Druene håndplukkes og presses forsiktig før temperaturkontrollert gjæring i små
ståltanker. De små tankene muliggjør gjæring av hver parsell for seg.

Lagring

Vinen ligger på bunnfallet i 4 mndr. og modner deretter i 6 mndr. før den tappes
på flaske.

Analyse

Alkohol: 12,5 %

Holdbarhet

Konsumklar, men kan lagres i opp til 6 år.

Karakteristikk

Riesling-druen er den mest delikate og sofistikerte Alsace-druen. Gylden farge
med tykke 'tårer' og god syre. Duft av hvite blomster, sitrus og eple. Noen eple- og
mineraltoner i smaken og en lang, frisk ettersmak.

Serveringstemperatur

Ved 8-12° C

Passer til

Østers, hummer, reker og grillet fisk. God til alle typer fjærkre. Drikkes også til
kraftige, lokale tradisjonelle retter fra Alsace som røkt pølse og kjøtt med surkål,
eller til paier.

Webside

www.dopff-irion.com

Volum

Varenummer

EPD-nr

Pris Vinmonopolet

0,75 L

3042801

2724904

kr. 184,90

Antall i kasse

Sortiment

Vectura nr

12

15 Store festsal

Sukker: 6,8 g/l

Syre: 7,5 g/l

105596
Status: Skaffevare

Mine notater

		
1 2 3

116

4

5

6

Dopff & Irion Riesling
Grand Cru Schoenenbourg
Frankrike / Alsace
Dopff & Irion holder til i landsbyen Riquewihr, en av de vakreste landsbyene langs vinveien -La route des vinssom snor seg gjennom Alsace. Eguiseheim, Riquewihr, Ribeauvillé og Mittelbergheim er alle som klippet ut av
et av Grimm-eventyr, men Riquewhir er den mest pittoreske av dem alle med gamle bindingsverkshus og
brosteinsgater. I denne lille middelalderbyen var det særlig to familier som utmerket seg; Dopff og Irion. De
hadde laget vin i mer enn 300 år hver for seg da de slo seg sammen i 1945. I dag er firmaet blant de ledende i
Alsace.
Druene kommer fra Dopff & Irions egne vinmarker, - Domaines du Château de Riquewihr, og er klassifisert
som Grand Cru. Denne vinmarken er en av de minste og en av de første som ble klassifisert som Grand Cru.
Druene håndplukkes og presses forsiktig under trykkluft.

15 Store festsal

Type

Hvitvin

Klassifikasjon

AOC

Produsent

Dopff & Irion

Årgang

2010

Druetyper

100% Riesling

Vinifikasjon

Druene håndplukkes og presses forsiktig under trykkluft. Deretter følger gjæring i
ca. 12 dager ved 18-20° C.

Lagring

Vinen ligger på bunnfallet i 9 mndr. og deretter 24 mndr. på flaske før den slippes
på markedet.

Analyse

Alkohol: 13,0 %

Holdbarhet

Konsumklar, men kan lagres i opp til 10 år.

Karakteristikk

Elegant med lys gul farge. Frisk, rik nese med duft av litt sitrus, aprikos, mineraler
og flint. Rik smak av frukt og mineraler. Balansert med en lang, frisk ettersmak.

Serveringstemperatur

Ved ca. 12-14

Passer til

En stor, gastronomisk vin. Perfekt til skalldyr som østers, hummer og reker samt
grillet fisk og lette retter av fjærkre.

Webside

www.dopff-irion.com

Volum

Varenummer

EPD-nr

Pris Vinmonopolet

0,75 L

4250601

2724896

kr. 258,00

Antall i kasse

Sortiment

Vectura nr

12

Bestillingsutvalg

108130
Status: Lagervare

Sukker: 10,5 g/l

Syre: 9,5 g/l

Mine notater

		
1 2 3

4

5

6
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Dopff & Irion Cuvée René Dopff
Gewurztraminer
Frankrike / Alsace
Dopff & Irion holder til i landsbyen Riquewihr, en av de vakreste landsbyene langs vinveien -La route des vinssom snor seg gjennom Alsace. Eguiseheim, Riquewihr, Ribeauvillé og Mittelbergheim er alle som klippet ut av
et av Grimm-eventyr, men Riquewhir er den mest pittoreske av dem alle med gamle bindingsverkshus og
brosteinsgater. I denne lille middelalderbyen var det særlig to familier som utmerket seg; Dopff og Irion. De
hadde laget vin i mer enn 300 år hver for seg da de slo seg sammen i 1945. I dag er firmaet blant de ledende i
Alsace.

15 Store festsal

Type

Hvitvin

Produsent

Dopff & Irion

Årgang

2011

Druetyper

100% Gewurztraminer

Vinifikasjon

Druene blir først presset i 3 timer under trykkluft og deretter gjæret ca. 12 dgr. i
store ståltanker ved 18-20° C. Mosten hviler på skallet i 4 uker og vinen modnes til
slutt på flaske i 6 mndr. før den slippes ut på markedet.

Analyse

Alkohol: 13,5 %

Holdbarhet

Konsumklar nå

Karakteristikk

Gewurztraminer, den fruktigste og mest aromatiske av Alsace-druene, har en
fremtredende, rik, sjarmerende og noe krydret bouquet. Frisk og tørr.

Serveringstemperatur

Serveres avkjølt

Passer til

Uslåelig til både røkt og gravet laks, røkt kjøtt, rike fiskeretter og asiatisk mat med
krydrede sauser, flott også til blåskimmelost.

Webside

www.dopff-irion.com

Volum

Varenummer

EPD-nr

Pris Vinmonopolet

0,37 L

74102

2724862

kr. 90,00

Antall i kasse

Sortiment

Vectura nr

12

Bestillingsutvalg

100502
Status: Lagervare

Sukker: 8,5 g/l

Syre: 5,8 g/l

Mine notater

		
1 2 3
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4

5

6

Dopff & Irion Pinot Gris Les Maquisards
Frankrike / Alsace

Dopff & Irion holder til i landsbyen Riquewihr, en av de vakreste landsbyene langs vinveien -La route des vinssom snor seg gjennom Alsace. Eguiseheim, Riquewihr, Ribeauvillé og Mittelbergheim er alle som klippet ut av
et av Grimm-eventyr, men Riquewhir er den mest pittoreske av dem alle med gamle bindingsverkshus og
brosteinsgater. I denne lille middelalderbyen var det særlig to familier som utmerket seg; Dopff og Irion. De
hadde laget vin i mer enn 300 år hver for seg da de slo seg sammen i 1945. I dag er firmaet blant de ledende i
Alsace.
Renée Dopff, en av husets grunnleggere, ga vinmarken navnet Les Maquisards for å ære for sine kamerater i
den franske motstands-bevegelsen under 2. verdenskrig. Druene, som vokser i kalkholdig jord, håndplukkes.
Vingården ligger sør for Riquewihr i en sørvendt skråning. Jordsmonnet består i hovedsak av mergel, leire og
kalksten med sedimenter fra de nærliggende Vosges-fjellene.

15 Store festsal

Type

Hvitvin

Produsent

Dopff & Irion

Årgang

2010

Druetyper

100% Pinot Gris

Vinifikasjon

Gjæring i temperatur-kontrollerte ståltanker.

Lagring

Ligger på bunnfall i 4 mndr. og hviler deretter 9 mndr. på flaske før salg.

Analyse

Alkohol: 13,0 %

Holdbarhet

Lagringspotensiale 15 - 20 år

Karakteristikk

Typeriktig, tørr og aromatisk med snev av honning, aprikos og kandiserte frukter.
Rund, rik og meget velbalansert. Lang og frisk ettersmak.

Serveringstemperatur

Ved 10-12° C

Passer til

Gjerne tomatbaserte forretter, fjærkre, svinekjøtt, hummer og andre skalldyr.

Webside

www.dopff-irion.com

Volum

Varenummer

EPD-nr

Pris Vinmonopolet

0,75 L

1157501

2724912

kr. 184,90

Antall i kasse

Sortiment

Vectura nr

12

Bestillingsutvalg

105602
Status: Lagervare

Sukker: 8,5 g/l

Syre: 6,0 g/l

Mine notater

		
1 2 3

4

5

6
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JOSÉ MARIA DA FONSECA

José Maria da Fonseca / Portugal
På begynnelsen av 1820-tallet startet selskapets grunnlegger José Maria da Fonseca med å
kjøpe vinmarker og eiendommer i Lisboa-området. I 1846, kjøpte han eiendommen Cova da
Periquita, som skulle gi navn til selskapets mest berømte rødvin; Periquita - en fyldig rødvin med
intens farge!
Vinen ble raskt berømt for sin utholdenhet, eller ”sea legs” som det heter på engelsk, fordi den
tålte frakt. Periquita var dessuten en av de første vinene som ble solgt ferdig tappet på flaske.
Dette skulle forhindre misbruk av merket, og dermed også gi selskapet bedre omdømme.
Selskapet er fortsatt familieeid, og Domigos Soares Franco er både eier og Winemaker i
selskapet. Periquita er fortsatt en etterspurt vin verden over, og i tillegg har de utvidet porteføljen
med en rekke fantastiske viner!

Periquita White
Portugal / Setubal

José Maria da Fonseca har produsert vin siden 1834 og er dermed et av de eldste og mest prestisjefylte vinhus
i Portugal. I tillegg til vanlig bordvin (Periquita fra 1850) produserer også huset søte Moscatel de Setúbal-viner
(fra 1849).
Vinhuset eies og drives av Soares Franco-familien, og det er idag 8. generasjon som styrer firmaet.

Druene dyrkes i Setúbal, - et av Portugals beste vinområder. Jordsmonnet er preget av sand. 30 ha av
Fonsecas vinmarker dyrkes med druer beregnet for produksjon av Periquita White.

Type

Hvitvin

Klassifikasjon

DO

Produsent

J. M. da Fonseca

Årgang

2013

Druetyper

30% Viognier, 30% Viosigno, 30% Verdelho

Vinifikasjon

En del av Moscatel-druene er gjæret på eikefat for å oppnå en rund smak og duft.
Resten av druene er gjæret på temperatur-kontrollerete ståltanker ved 18ºC.

Analyse

Alkohol: 12,5 %

Holdbarhet

Konsumklar.

Karakteristikk

Lys gul i farge med hint av grønt langs kanten. Nydelig aroma av tropiske frukter
og melon. Fruktig og velbalansert. Rik og mineralsk ettersmak.

Serveringstemperatur

Ved 10-11° C

Passer til

Perfekt som aperitiff, til fisk og skalldyr, eller til milde asiatiske retter.

Webside

www.jmf.pt

Volum

Varenummer

EPD-nr

Pris Vinmonopolet

0,75 L

4264401

1222322

kr. 122,90

Antall i kasse

Sortiment

Vectura nr

6

Bestillingsutvalg

116541
Status: Lagervare

Sukker: 8,2 g/l

Syre: 6,1 g/l

Terningkast 5

16 Store festsal

Mine notater

		
1 2 3

4

5

6
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Periquita Rosé

Portugal / Terras do Sado
José Maria da Fonseca har produsert vin siden 1834 og er dermed et av de eldste og mest prestisjefylte vinhus
i Portugal. I tillegg til vanlig bordvin (Periquita fra 1850) produserer også huset søte Moscatel de Setúbal-viner
(fra 1849).
Vinhuset eies og drives av Soares Franco-familien, og det er idag 8. generasjon som styrer firmaet.
Vinrankene vokser i sandholdig jord, druene plukkes maskinelt. Periquita Rosé ble første gang produsert i
2007.

Type

16 Store festsal

Rosévin

Klassifikasjon

Regional Peninsula de Setúbal

Produsent

J. M. da Fonseca

Årgang

2011

Druetyper

51% Castelão, 25% Aragonês, 24% Trincadeira

Vinifikasjon

Vinifikasjon i rustfrie ståltanker ved 16°C. Maserasjon med skall mellom 8-12
timer.

Analyse

Alkohol: 11,5 %

Holdbarhet

Konsumklar.

Karakteristikk

Klar rosa farge. Aroma av jordbær, bringebær og blåbær. Fruktig, bløt og
velbalansert. God syre med lang og behagelig ettersmak.

Serveringstemperatur

8-10° C

Passer til

Ypperlig som aperitiff, til salater, fisk og skalldyr.

Webside

www.jmf.pt

Volum

Varenummer

EPD-nr

Pris Vinmonopolet

0,75 L

5777901

1824143

kr. 113,90

Antall i kasse

Sortiment

Vectura nr

12

Bestillingsutvalg

121295
Status: Lagervare

Sukker: 15,2 g/l

Syre: 6,75

g/l

Mine notater

		
1 2 3

122

4

5

6

Moscatel Roxo Rosé Private Collection DSF
Portugal / Terras do Sado

José Maria da Fonseca har produsert vin siden 1834 og er dermed et av de eldste og mest prestisjefylte vinhus
i Portugal. I tillegg til vanlig bordvin (Periquita fra 1850) produserer også huset søte Moscatel de Setúbal-viner
(fra 1849).
Vinhuset eies og drives av Soares Franco-familien, og det er idag 8. generasjon som styrer firmaet.

Moscatel Roxo-druen brukes egentlig til å lage dessertvinen Moscatel Setubal, men i 2008 bestemte Domingos
Soares Franco seg for å lage en rosé bordvin på denne druen. Dette ble en umiddelbar suksess.
Håndplukkede druer.
Kun 8.500 liter Moscatel Roxo Rosé produseres årlig..

16 Store festsal

Type

Rosévin

Klassifikasjon

Vinho Regional Setubal

Produsent

J. M. da Fonseca

Årgang

2013

Druetyper

100% Moscatel Roxo

Vinifikasjon

Druene gjennomgår lett skallkontakt i 48 timer for å oppnå den elegante fargen.
Gjæring ved 18° C. Etter malolaktisk gjæring tappes vinen på flaske og er klar for
salg.

Lagring

Kun på ståltank.

Analyse

Alkohol: 12,5 %

Holdbarhet

Konsumklar, men kan lagres i noen år.

Karakteristikk

Lys og elegant rosa farge. Duft av roser, litchi, tropisk frukt og mineraler. Frisk
med høy syre og elegant smak av markjordbær, mineraler og et hint av mango.
Lang og frisk ettersmak.

Serveringstemperatur

Serveres ved 8°C, men konsumeres ved 10°C

Passer til

Nydelig som aperitiff eller som leskende terrassevin. Flott til fisk og skalldyr,
salater og sushi.

Webside

www.jmf.pt

Volum

Varenummer

EPD-nr

Pris Vinmonopolet

0,75 L

489001

2832046

kr. 146,90

Antall i kasse

Sortiment

Vectura nr

6

Bestillingsutvalg

Sukker: 2,2 g/l

Syre: 5,6 g/l

Mine notater

		
1 2 3

4

5

6
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Periquita Original
Portugal / Terras do Sado

José Maria da Fonseca har produsert vin siden 1834 og er dermed et av de eldste og mest prestisjefylte vinhus
i Portugal. I tillegg til vanlig bordvin (Periquita fra 1850) produserer også huset søte Moscatel de Setúbal-viner
(fra 1849).
Vinhuset eies og drives av Soares Franco-familien, og det er idag 8. generasjon som styrer firmaet.
70% av druene dyrkes i sandholdig jord, 30% på kalksten. Varemerket Periquita ble registrert av J. M. da
Fonseca i 1841 og er det eldste portugisiske varemerket. Robert Parker sammenligner Periquita med en
delikat, myk og krydret burgunder.

Type

Rødvin

Produsent

J. M. da Fonseca

Årgang

2012

Druetyper

80% Castelão, 10% Trincadeira, 10% Aragonez

Vinifikasjon

Gjæres med drueskallene i temperaturkontrollerte ståltanker ved 28°C i 7 dager.

Lagring

Lagret i 8 mndr. på både nye og ett år gamle eikefat (franske og amerikanske).

Analyse

Alkohol: 13,0 %

Holdbarhet

Konsumklar, men kan lagres i opp til 7 år

Karakteristikk

Dyp rubinrød farge. Sjenerøs, lett krydret duft med innslag av brent fat, mørke
bær, plommer, fioler og kakao. Fruktig, rund og balansert smak med fine tanniner.
Lang og god ettersmak.

Serveringstemperatur

Ved 14-16° C

Passer til

Flott til rødt kjøtt, gjerne stekte eller grillede retter av lam eller okse. Serveres
gjerne avkjølt.

Webside

www.jmf.pt

Volum

Varenummer

EPD-nr

Pris Vinmonopolet

0,75 L

67001

428763

kr. 109,90

Antall i kasse

Sortiment

Vectura nr

12

Kategori 5

100514
Status: Lagervare

Sukker: 4,9 g/l

Syre: 5,3 g/l

Julematens vinnere

16 Store festsal

Mine notater

		
1 2 3

124

4

5

6

Periquita Reserva
Portugal / Terras do Sado

José Maria da Fonseca har produsert vin siden 1834 og er dermed et av de eldste og mest prestisjefylte vinhus
i Portugal. I tillegg til vanlig bordvin (Periquita fra 1850) produserer også huset søte Moscatel de Setúbal-viner
(fra 1849).
Vinhuset eies og drives av Soares Franco-familien, og det er idag 8. generasjon som styrer firmaet.

Periquita Reserva representerer den sanne Periquita-tradisjonen: det vil si kun lokale druesorter brukes.
Jordsmonnet er dominert av sand.

16 Store festsal

Type

Rødvin

Klassifikasjon

Regional Peninsula de Setúbal

Produsent

J. M. da Fonseca

Årgang

2012

Druetyper

40% Castelâo Frances, 32% Touriga Nacional, 28% Touriga Franca

Vinifikasjon

Druene gjennomgår vanlig rødvinsvinifikasjon før kaldmaserering.
Temperaturkontrollert gjæring ved 28° C i rustfrie ståltanker med skall i 7 dager.

Lagring

Lagret i 8 mndr. på både nye og gamle eikefat.

Analyse

Alkohol: 13,0 %

Holdbarhet

Drikkeklar, men kan lagres noe.

Karakteristikk

Mørk blårød farge. Innslag av mørke bær, plommer, urter og sjokolade. Fyldig og
sjenerøs med moden, godt krydret frukt, nøtter, urter og kakao. Bløte tanniner og
lang ettersmak.

Serveringstemperatur

16° C

Passer til

Meget matvennlig vin. Til grillet/stekt okse- eller lammekjøtt, gryteretter, og til
smaksrike oster. Serveres lett avkjølt.

Webside

www.jmf.pt

Volum

Varenummer

EPD-nr

Pris Vinmonopolet

0,75 L

5578701

1791979

kr. 129,90

Antall i kasse

Sortiment

Vectura nr

12

Kategori 5

119356
Status: Lagervare

Sukker: 7,5 g/l

Syre: 5,25 g/l

Mine notater

		
1 2 3

4

5

6
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Periquita Reserva
Portugal / Terras do Sado

Historien om Periquita er vevd sammen med den historien om persones José Maria da Fonseca. I begynnelsen
av 1820-tallet kom grunnleggerens far, José Maria da Fonseca til Lisboa og kjøpte flere lokale eiendommer. Et
slikt kjøpe, mest sannsynlig i 1846, far Cova da Periquita. Det var på denne eiendommen at José Maria da
Fonseca plantet rød druer av Castelão varianten, denne brakte han mest sannsynlig fra provinsen Ribatejo.
Selv om vi ikke er sikker på når den første årgangen ble produsert, er vi sikker på at innen 1850 var vinen
Periquita allerede laget.
José Maria da Fonseca har produsert vin siden 1834 og er dermed et av de eldste og mest prestisjefylte vinhus
i Portugal. I tillegg til vanlig bordvin (Periquita fra 1850) produserer også huset søte Moscatel de Setúbal-viner
(fra 1849).
Vinhuset eies og drives av Soares Franco-familien, og det er idag 8. generasjon som styrer firmaet.

Periquita Reserva representerer den sanne Periquita-tradisjonen. Vinen er produsert på lokale druesorter, noe
som er spennende for ganen og kvaliteten. Jordsmonnet er dominert av sand.
Periquita Reserva representerer en blanding mellom den sanne og originale Periquita tradisjon og en visjon for
fremtiden.

16 Store festsal

Type

Rødvin

Klassifikasjon

VR

Produsent

J. M. da Fonseca

Årgang

2011

Druetyper

50% Castelão Frances, 30% Touriga Nacional, 20% Touriga Franca

Vinifikasjon

Druene gjennomgår vanlig rødvinsvinifikasjon før kaldmaserering.
Temperaturkontrollert gjæring ved 28° C i rustfrie ståltanker med skall i 7 dager.

Lagring

Lagres i 8 mndr på både ny og gammel eik.

Analyse

Alkohol: 13,0 %

Holdbarhet

Konsumklar, men kan lagres i opp til 8 år.

Karakteristikk

Mørk blårød farge. Innslag av mørke bær, plommer, urter og sjokolade. Fyldig og
sjenerøs med moden, godt krydret frukt, nøtter, urter og kakao. Bløte tanniner og
lang ettersmak.

Serveringstemperatur

16-18° C

Passer til

Meget matvennlig vin. Til grillet/stekt okse- eller lammekjøtt, gryteretter, og til
smaksrike oster. Serveres lett avkjølt.

Webside

www.jmf.pt

Volum

Varenummer

EPD-nr

Pris Vinmonopolet

1,5 L

5578705

2403475

kr. 263,90

Antall i kasse

Sortiment

Vectura nr

6

Bestillingsutvalg

124174
Status: Skaffevare

Sukker: 7,5 g/l

Syre: 5,25 g/l

Mine notater

		
1 2 3

126

4

5

6

Periquita Reserva BiB
Portugal / Terras do Sado

José Maria da Fonseca har produsert vin siden 1834 og er dermed et av de eldste og mest prestisjefylte vinhus
i Portugal. I tillegg til vanlig bordvin (Periquita fra 1850) produserer også huset søte Moscatel de Setúbal-viner
(fra 1849).
Vinhuset eies og drives av Soares Franco-familien, og det er idag 8. generasjon som styrer firmaet.
Periquita Reserva representerer den sanne Periquita-tradisjonen. Vinen er produsert på lokale druesorter, noe
som er spennende for ganen og kvaliteten. Jordsmonnet er dominert av sand.

Type

Rødvin

Klassifikasjon

VR

Produsent

J. M. da Fonseca

Årgang

2012

Druetyper

56% Castelão Frances, 32% Touriga Nacional, 12% Touriga Franca

Vinifikasjon

Druene gjennomgår vanlig rødvinsvinifikasjon før kaldmaserering.
Temperaturkontrollert gjæring ved 28° C i rustfrie ståltanker med skall i 7 dager.

Lagring

Deretter lagring i 8 mndr. på både ny og gammel eik.

Analyse

Alkohol: 13,0 %

Holdbarhet

Konsumklar.

Karakteristikk

Mørk blårød farge. Krydret, fruktig duft med fatakarkter og innslag av kirsebær,
solbær, kaffe og lakris. Fyldig og sjenerøs smak med moden, godt krydret frukt,
nøtter, urter og kakao. Bløte tanniner og lang ettersmak.

Serveringstemperatur

16-18° C

Passer til

Meget matvennlig vin. Til grillet/stekt okse- eller lammekjøtt, gryteretter, og til
smaksrike oster. Serveres lett avkjølt.

Webside

www.jmf.pt

Volum

Varenummer

EPD-nr

Pris Vinmonopolet

3L

5578706

2404010

kr. 409,90

Antall i kasse

Sortiment

Vectura nr

4

Bestillingsutvalg

122071
Status: Skaffevare

Sukker: 7,5 g/l

Syre: 5,25 g/l

Terningkast 6

16 Store festsal

Mine notater

		
1 2 3

4

5

6
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Domini

Portugal / Douro
José Maria da Fonseca har produsert vin siden 1834 og er dermed et av de eldste og mest prestisjefylte vinhus
i Portugal. I tillegg til vanlig bordvin (Periquita fra 1850) produserer også huset søte Moscatel de Setúbal-viner
(fra 1849).
Vinhuset eies og drives av Soares Franco-familien, og det er idag 8. generasjon som styrer firmaet.
Druene vokser på en blanding av gamle og nye vinstokker, og hvor gjennomsnittsalderen er 20 år. Vingården
ligger i det beste området i Douro-dalen, i Douro Superior, hvor jordsmonnet er skiferholdig.
Druene håndplukkes og hele produksjonen er på 45.000 ltr.

16 Store festsal

Type

Rødvin

Klassifikasjon

DOC DOURO

Produsent

J. M. da Fonseca

Årgang

2012

Druetyper

42%Tourige Franca, 39% Touriga Nacional, 19% Tinta Roriz

Vinifikasjon

Gjæring foregår med full skallkontakt ved 28°C.

Lagring

Modnes i 3 mndr. på nye eikefat.

Analyse

Alkohol: 13,0 %

Holdbarhet

Konsumklar, men kan lagres i noen år.

Karakteristikk

Mørk rubinrød farge. Fruktig aroma av røde bær, roser og kaffe. Rik, fruktig og
rund smak med god fylde. Vedvarende og bløte tanniner. Lang, krydret ettersmak.

Serveringstemperatur

14-16° C

Passer til

Nydelig til rødt kjøtt, lam, svin og bløte oster.

Webside

www.jmf.pt

Volum

Varenummer

EPD-nr

Pris Vinmonopolet

0,75 L

5710001

2536639

kr. 129,90

Antall i kasse

Sortiment

Vectura nr

6

Bestillingsutvalg

119934
Status: Skaffevare

Sukker: 3 g/l

Syre: 5,6 g/l

Mine notater

		
1 2 3

128

4

5

6

Ripanco Private Selection
Portugal / Alentejo

José Maria da Fonseca har produsert vin siden 1834 og er dermed et av de eldste og mest prestisjefylte vinhus
i Portugal. I tillegg til vanlig bordvin (Periquita fra 1850) produserer også huset søte Moscatel de Setúbal-viner
(fra 1849).
Vinhuset eies og drives av Soares Franco-familien, og det er idag 8. generasjon som styrer firmaet.
Kjøpet av Casa Agricola José de Sousa Rosado Fernandes i 1986 resulterte i at en gammel drøm ble til
virkelighet for José Maria da Fonseca: å produsere Alentejo vin ved hjelp av romerske tradisjonell vinlagings
metoder fra en eiendom med historie og prestisje.
Denne vingården ligger i sentrum av den lille byen Reguengos de Monsaraz, som ligger i hjertet av Alentejo
provinsen i det sørlige Portugal. Dette er en tradisjonell vingård (bygget under bakkenivå for å opprettholde
kjølig temperaturer året rundt), med to lagares (åpne tanker) for tråkking av druer, 114 leire amforaer for
gjæring, et ripanço bord (for sortering av druer) og en moderne vingård utstyrt med 44 rustfrie ståltanker og
state-of the-art teknologi.
Ripanço er en gammel teknikk fra romer-tiden, brukes tradisjonelt i Sør-Portugal for manuel sortering av
druene ved hjelp av tre stenger. En del av druene har også vært soltørket ute i det varme været i Alentejo
regionen, dette gir sødme til vinen.

16 Store festsal

Type

Rødvin

Klassifikasjon

Vinho Regional Alentejano

Produsent

J. M. da Fonseca

Druetyper

48 % Syrah, 32 % Aragonês, 20 % Alicante Bouschet

Vinifikasjon

Druene plukkes for hånd. En del blir separert fra stilken for hånd (ripanço) så de
harde tanninene fra stilkene og steinene ikke brukes, noe som gjør vinene bløtere.
En annen del av druene er soltørket. Gjæring utføres i rustfrie tanker ved 28 ° C.

Lagring

6 mnd på nye franske fat

Analyse

Sukker: 9,5 g/l

Holdbarhet

Konsumklar men kan lagres i opp til 5 år.

Karakteristikk

Mørk rubinrød farge, ren duft av solbær, blåbær,bringebær, kaffeog vanilje. Bløt,
balansert syre,, fyldig vin med modne tanniner. Lang saftig ettersmak.

Serveringstemperatur

12 C

Passer til

Nydelig til rødt kjøtt, vilt og lam, samt harde oster.

Webside

www.jmf.pt

Volum

Varenummer

0,75 L

1816301

Antall i kasse

Sortiment

12

Bestillingsutvalg

Syre: 5,3 g/l

EPD-nr

Pris Vinmonopolet
kr. 0,00

Vectura nr

Mine notater

		
1 2 3

4

5

6
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Moscatel de Setúbal
Portugal / Setubal

José Maria da Fonseca har produsert vin siden 1834 og er dermed et av de eldste og mest prestisjefylte vinhus
i Portugal. I tillegg til vanlig bordvin (Periquita fra 1850) produserer også huset søte Moscatel de Setúbal-viner
(fra 1849).
Vinhuset eies og drives av Soares Franco-familien, og det er idag 8. generasjon som styrer firmaet.
Moscatel de Setúbal produseres sør for Lisboa. Dette området fikk AOC-betegnelse i 1907. Klimaet er lik det vi
har ved Middelhavet med høyt fuktighetsnivå om natten.

16 Store festsal

Type

Dessertvin

Produsent

J. M. da Fonseca

Årgang

2008

Druetyper

Moscatel de Setúbal

Vinifikasjon

Vinstokkene voksr i kalksteinsjord. De håndplukkede druene gjæres og gjæringen
stoppes ved tilsetting av brandy. Mosten har skallkontakt i ca. 5 måneder. Lagres
deretter på brukte, franske eikefat før den tappes på flaske.

Analyse

Alkohol: 17,5 %

Holdbarhet

Lagringspotensiale ca. 10 år

Karakteristikk

Ravgul farge. Intens og rik aroma med fin sødme, syre og krydder (noe karamell,
honning, appelsinskall og tørket aprikos) etterfulgt av en fantastisk lang og
balansert ettersmak.

Serveringstemperatur

Godt avkjølt

Passer til

Nydelig som aperitiff eller til de fleste desserter, gjerne kaker med frukt og nøtter,
iskrem, sjokoladekaker og crème brûlée.

Webside

www.jmf.pt

Volum

Varenummer

EPD-nr

Pris Vinmonopolet

0,75 L

3035401

399600

kr. 175,90

Antall i kasse

Sortiment

Vectura nr

6

Bestillingsutvalg

104208
Status: Skaffevare

Sukker: 142 g/l

Syre: 4,1 g/l

Mine notater

		
1 2 3
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4

5

6

Moscatel Colleccão DSF Privada
Portugal / Setubal

José Maria da Fonseca har produsert vin siden 1834 og er dermed et av de eldste og mest prestisjefylte vinhus
i Portugal. I tillegg til vanlig bordvin (Periquita fra 1850) produserer også huset søte Moscatel de Setúbal-viner
(fra 1849).
Vinhuset eies og drives av Soares Franco-familien, og det er idag 8. generasjon som styrer firmaet.
Produseres sør for Lisboa. Dette området fikk DOC-betegnelse i 1907. Klimaet sommerstid er lik det vi finner
ved Middelhavet med varme, tørre dager etterfulgt av høyt fuktighetsnivå om natten.
Dette er vinhuset Fonsecas stolthet. Det produseres kun 5.000 liter med denne flotte Moscatelen.
Vinstokkene vokser i leire og kalkholdig jord. Druene håndplukkes.

16 Store festsal

Type

Dessertvin

Klassifikasjon

DOC

Produsent

J. M. da Fonseca

Årgang

1999

Druetyper

100% Moscatel de Setúbal

Vinifikasjon

Gjæringen stoppes ved tilsetting av Cognac. Mosten har skallkontakt i ca. 5
måneder. Deretter overføres vinen til brukte, fransk eikefat. Etter lagring tappes
vinen på flaske og er klar for salg.

Analyse

Alkohol: 18,0 %

Holdbarhet

Lagringspotensiale 20 - 30 år

Karakteristikk

Mørk ravfarget med innslag av rødt. Bouquet av tørkede frukter og nøtter. Frisk,
kompleks og rik vin med god balanse mellom sødme og syre. Lang, konsentrert
og rik ettersmak.

Serveringstemperatur

ca. 16° C

Passer til

Utmerket til desserter av eple, til frukt, nøtter og crème brûlée, sjokoladekae og
ikke minst blåmuggoster.

Webside

www.jmf.pt

Volum

Varenummer

EPD-nr

Pris Vinmonopolet

0,75 L

9264201

2536654

kr. 277,90

Antall i kasse

Sortiment

Vectura nr

6

Bestillingsutvalg

128942
Status: Lagervare

Sukker: 192 g/l

Syre: 5,6 g/l

Mine notater

		
1 2 3

4

5

6
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Alambre Moscatel de Setúbal 20 YO
Portugal / Setubal

José Maria da Fonseca har produsert vin siden 1834 og er dermed et av de eldste og mest prestisjefylte vinhus
i Portugal. I tillegg til vanlig bordvin (Periquita fra 1850) produserer også huset søte Moscatel de Setúbal-viner
(fra 1849).
Vinhuset eies og drives av Soares Franco-familien, og det er idag 8. generasjon som styrer firmaet.
Produseres sør for Lisboa. Dette området fikk DOC-betegnelse i 1907. Klimaet sommerstid er lik det vi finner
ved Middelhavet med varme, tørre dager etterfulgt av høyt fuktighetsnivå om natten.
Alambre var navnet på eiendommen hvor J. M. da Fonseca først plantet Moscatel-vinranker. Navnet spiller
også på fargen amber, -ravfarget.

Type

16 Store festsal

Dessertvin

Klassifikasjon

DOC

Produsent

J. M. da Fonseca

Druetyper

Moscatel de Setúbal (min 70%), Arinto, Malvasia, Boais

Vinifikasjon

Vinstokkene vokser i leire og kalkholdig jord. Druene håndplukkes. Gjæringen
stoppes ved tilsetting av brandy. Mosten har skallkontakt i ca. 5 måneder. Deretter
overføres vinen til brukte, fransk eikefat. Vinen er en blanding av årganger hvor
den yngste er 20 år og den eldste 40. Etter lagring tappes vinen på flaske og er
klar for salg.

Analyse

Alkohol: 18,0 %

Holdbarhet

Lagringspotensiale 30 - 40 år.

Karakteristikk

Mørk ravfarget med innslag av rødt. Bouquet av tørkede frukter og nøtter. Frisk,
kompleks og rik vin med god balanse mellom sødme og syre. Lang, konsentrert
og rik ettersmak.

Serveringstemperatur

Ca. 16° C

Passer til

Utmerket til desserter av eple, til frukt, nøtter og crème brûlée, sjokoladekae og
ikke minst blåmuggoster.

Webside

www.jmf.pt

Volum

Varenummer

EPD-nr

Pris Vinmonopolet

0,5 L

4122902

1717677

kr. 285,90

Antall i kasse

Sortiment

Vectura nr

6

Bestillingsutvalg

108028
Status: Skaffevare

Sukker: 180 - 200 g/l

Syre: 4,3 g/l

Mine notater

		
1 2 3
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ANNA SPINATO

Anna Spinato / Italia, Veneto
Vinhuset, som ble grunnlagt i 1952 av Annas far Pietro, ligger ved elven Piave. Her har det
foregått vindyrking siden 1200-tallet, men det var først etter siste verdenskrig at det for
alvor tok av. Teknologisk fremdrift og utvikling av smak har ført til dagens kvalitet. Annas
sønn, Roberto, har arvet sine forfedres lidenskap for ønologi og er idag involvert i driften
som han håper å utvikle videre. Huset har, med sine to unge og initiativrike vinmakere,
introdusert ny teknologi og fører også en strengere kontroll i den produktive prosessen.

Anna Spinato Prosecco Brut
Italia / Veneto

Vinhuset, som ble grunnlagt i 1952 av Annas far Pietro, ligger ved elven Piave. Her har det foregått vindyrking
siden 1200-tallet, men det var først etter siste verdenskrig at det for alvor tok av. Teknologisk fremdrift og
utvikling av smak har ført til dagens kvalitet. Annas sønn, Roberto, har arvet sine forfedres lidenskap for
ønologi og er idag involvert i driften som han håper å utvikle videre. Huset har, med sine to unge og
initiativerike vinmakere, introdusert ny teknologi og fører også en strengere kontroll i den produktive prosessen.
Vingårdene ligger i åsene rundt Treviso. Jordsmonnet er lett og rikt. Druene håndplukkes medio september.

17 Loungen

Type

Musserende

Klassifikasjon

DOC

Produsent

Anna Spinato

Druetyper

100% Prosecco

Vinifikasjon

Naturlig gjæring. Ved tapping avgjør restsukkeret om vinen får betegnelsen Brut.

Analyse

Alkohol: 11,5 %

Holdbarhet

Konsumklar nå.

Karakteristikk

Lys gylden farge. Rikt skum med meget små og vedvarende bobler. Aroma av
mandler, lime og fersken. Frisk og fyldig smak med herlig sitrusfruktighet i
avslutningen.

Serveringstemperatur

8-10° C

Passer til

Aperitif, grønnsaksretter eller til enkel sjømat.

Webside

www.spinato.it

Volum

Varenummer

EPD-nr

Pris Vinmonopolet

0,75 L

9118001

2532067

kr. 119,90

Antall i kasse

Sortiment

Vectura nr

6

Kategori 6

128560
Status: Lagervare

Sukker: 10 g/l

Syre: 4,2 g/l

Mine notater

		
1 2 3
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Anna Spinato Spumante Rosé
Italia / Veneto

Vinhuset, som ble grunnlagt i 1952 av Annas far Pietro, ligger ved elven Piave. Her har det foregått vindyrking
siden 1200-tallet, men det var først etter siste verdenskrig at det for alvor tok av. Teknologisk fremdrift og
utvikling av smak har ført til dagens kvalitet. Annas sønn, Roberto, har arvet sine forfedres lidenskap for
ønologi og er idag involvert i driften som han håper å utvikle videre. Huset har, med sine to unge og
initiativerike vinmakere, introdusert ny teknologi og fører også en strengere kontroll i den produktive prosessen.

Vingårdene ligger i åsene rundt Treviso. Jordsmonnet er lett og rikt. Druene håndplukkes medio september.

17 Loungen

Type

Musserende

Klassifikasjon

DOC

Produsent

Anna Spinato

Druetyper

60% Pinot Noir, 30% Merlot, 10% Rabroso

Analyse

Alkohol: 12,0 %

Holdbarhet

Konsumklar nå.

Karakteristikk

Velbalansert med smak av røde bær og jordbær. Behagelige og friske bobler med
en deilig ettersmak.

Serveringstemperatur

8-10° C

Passer til

Aperitif, skalldyr og fest.

Volum

Varenummer

EPD-nr

Pris Vinmonopolet

0,75 L

9678901

2498467

kr. 129,90

Antall i kasse

Sortiment

Vectura nr

6

Bestillingsutvalg

130166
Status: Lagervare

Sukker: < 16 g/l

Syre: 5,8 g/l

Mine notater

		
1 2 3

4

5

6
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Nicolas Feuillatte / Frankrike, Champagne
Nicolas Feuillatte var sønn av en fransk vinbonde i Champagne. Etter 2. verdenskrig dro han ut i
verden og bestemte seg for å erobre Amerika. I 1960 var han blitt den ledende kaffeimportøren
i USA. Det var kjærlighet ved første blikk da han for første gang kom tilbake til hjemstedet
etter farens død og ble eier av 12 ha vinmarker i hjertet av Champagne. Med sin amerikanske
effektivitet samlet han distriktets vinbønder og skapte i 1972 Centre Vinicole Champagne
Nicolas Feuillatte. Idag er det den mest solgte champagnen i Frankrike - og den tredje største
produsenten i verden.
I august i år døde Nicolas Feuillatte 88 år gammel, etter et langt og innholdsrikt liv. Han
etterlater seg en fantastisk bedrift bestående av over 5000 vinbønder i Champagne organisert i
kooperativet som produserer Champagne Nicolas Feuillatte av egne druer!

Nicolas Feuillatte Brut
Frankrike / Champagne

Nicolas Feuillatte var sønn av en fransk vinbonde i Champagne. Etter 2. verdenskrig forlot han hjemstedet og
bestemte seg for å erobre Amerika. I 1960 var han blitt den ledende kaffeimportøren i USA og vanket på de
mest populære barene og restaurantene i New York.
Da han kom tilbake til Frankrike etter farens død, ble kjærligheten til hjemstedet vekket til live igjen. Her ble han
eier av 12 ha vinmarker i Bouleuse, like ved Epernay i hjertet av Champagne. Med sin amerikanske effektivitet
samlet han distriktets vinbønder og anla i 1972 Centre Vinicole Champagne Nicolas Feuillatte. I løpet av de
siste 10 årene har salget av Nicolas Feuillatte økt markant. Idag er det den mest solgte champagnen i
Frankrike - og den tredje største i verden.
Centre Vinicola - Champagne Nicolas Feuillatte består av 82 små vinkooperativ og representerer ikke mindre
enn 5.000 vinbønder.
Kun musserende vin fremstilt i Champagne, Frankrike, kan ved lov kalles champagne. Pinot Noir gir
champagnen karakter, mens det lette innslaget av Pinot Meunier gir en behagelig avrunding. Chardonnay har
æren for eleganse og den perfekte balansen i vinen.

Type

Champagne

Produsent

Champagne Nicolas Feuillatte

Druetyper

40% Pinot Noir, 40% Pinot Meunier, 20% Chardonnay

Vinifikasjon

Produksjonen er i begynnelsen den samme som for hvitvin, men vinen
gjennomgår også en annengangs gjæring på flasken ved at man tilsetter gjær og
sukker. Vinen kommer da under trykk.

Analyse

Alkohol: 12,0 %

Holdbarhet

Konsumklar, men kan lagres i 2 år.

Karakteristikk

Lys gylden farge. Mange og vedvarende bobler. Duft av gule epler og
appelsinblomst med et lite snev av sitrus og mandel. Frisk, balansert og elegant
smak.

Serveringstemperatur

Ved 6-8º C

Passer til

En perfekt aperitiff, nydelig til kamskjell og retter av hvit fisk.

Webside

www.feuillatte.com

Volum

Varenummer

EPD-nr

Pris Vinmonopolet

0,75 L

3951301

1098722

kr. 324,90

Antall i kasse

Sortiment

Vectura nr

6

Kategori 6

106831
Status: Lagervare

Sukker: 6,8 g/l

Syre: 8,3 g/l

92 poeng

18 Champagnerommet

Mine notater

		
1 2 3

4

5

6
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Nicolas Feuillatte Brut
Frankrike / Champagne

Nicolas Feuillatte var sønn av en fransk vinbonde i Champagne. Etter 2. verdenskrig forlot han hjemstedet og
bestemte seg for å erobre Amerika. I 1960 var han blitt den ledende kaffeimportøren i USA og vanket på de
mest populære barene og restaurantene i New York.
Da han kom tilbake til Frankrike etter farens død, ble kjærligheten til hjemstedet vekket til live igjen. Her ble han
eier av 12 ha vinmarker i Bouleuse, like ved Epernay i hjertet av Champagne. Med sin amerikanske effektivitet
samlet han distriktets vinbønder og anla i 1972 Centre Vinicole Champagne Nicolas Feuillatte. I løpet av de
siste 10 årene har salget av Nicolas Feuillatte økt markant. Idag er det den mest solgte champagnen i
Frankrike - og den tredje største i verden.
Centre Vinicola - Champagne Nicolas Feuillatte består av 82 små vinkooperativ og representerer ikke mindre
enn 5.000 vinbønder.
Kun musserende vin fremstilt i Champagne, Frankrike, kan ved lov kalles champagne.

18 Champagnerommet

Type

Champagne

Produsent

Champagne Nicolas Feuillatte

Druetyper

40% Pinot Noir, 40% Pinot Meunier, 20% Chardonnay

Vinifikasjon

Produksjonen er i begynnelsen den samme som for hvitvin, men vinen
gjennomgår også en annengangs gjæring på flasken ved at man tilsetter gjær og
sukker. Vinen kommer da under trykk.

Analyse

Alkohol: 12,0 %

Holdbarhet

Konsumklar men kan lagres i opp til 5 år.

Karakteristikk

Fargen er lys gylden, boblene er mange og vedvarende. Duften er floral og fruktig
med preg av hvite frukter som epler og pærer, men bærer også preg av mandler
og nøtter. Smaken er frisk, balansert og elegant.

Serveringstemperatur

Ved 6 - 8º C

Passer til

En perfekt aperitiff, men også nydelig til kamskjell og retter av hvit fisk.

Webside

www.feuillatte.com

Volum

Varenummer

EPD-nr

Pris Vinmonopolet

1,5 L

3951305

2379014

kr. 728,90

Antall i kasse

Sortiment

Vectura nr

6

Bestillingsutvalg

107265
Status: Lagervare

Sukker: 6,3 g/l

Syre: 8,3 g/l

Mine notater

		
1 2 3
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4

5
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Nicolas Feuillatte Black Special Edition
Frankrike / Champagne

Nicolas Feuillatte var sønn av en fransk vinbonde i Champagne. Etter 2. verdenskrig forlot han hjemstedet og
bestemte seg for å erobre Amerika. I 1960 var han blitt den ledende kaffeimportøren i USA og vanket på de
mest populære barene og restaurantene i New York.
Da han kom tilbake til Frankrike etter farens død, ble kjærligheten til hjemstedet vekket til live igjen. Her ble han
eier av 12 ha vinmarker i Bouleuse, like ved Epernay i hjertet av Champagne. Med sin amerikanske effektivitet
samlet han distriktets vinbønder og anla i 1972 Centre Vinicole Champagne Nicolas Feuillatte. I løpet av de
siste 10 årene har salget av Nicolas Feuillatte økt markant. Idag er det den mest solgte champagnen i
Frankrike - og den tredje største i verden.
Centre Vinicola - Champagne Nicolas Feuillatte består av 82 små vinkooperativ og representerer ikke mindre
enn 5.000 vinbønder.
Kun musserende vin fremstilt i Champagne, Frankrike, kan ved lov kalles champagne. Pinot Noir gir
champagnen karakter, mens det lette innslaget av Pinot Meunier gir en behagelig avrunding. Chardonnay har
æren for eleganse og den perfekte balansen i vinen.

18 Champagnerommet

Type

Champagne

Klassifikasjon

AOC Champagne

Produsent

Champagne Nicolas Feuillatte

Druetyper

40% Pinot Noir, 40% Pinot Meunier, 20% Chardonnay

Vinifikasjon

Produksjonen er i begynnelsen den samme som for hvitvin, men vinen
gjennomgår også en annengangs gjæring på flasken ved at man tilsetter gjær og
sukker. Vinen kommer da under trykk.

Analyse

Alkohol: 12,0 %

Holdbarhet

Konsumklar men kan lagres i 2 år.

Karakteristikk

Klar lys sitrongul farge. Mange og vedvarende bobler. Duft av gule epler og
appelsinblomst med et lite snev av sitrus og mandel. Frisk, balansert og elegant
smak.

Serveringstemperatur

Ved 6-8º C

Passer til

En perfekt aperitiff, nydelig til kamskjell og retter av hvit fisk.

Volum

Varenummer

EPD-nr

Pris Vinmonopolet

0,75 L

876201

2939684

kr. 365,90

Antall i kasse

Sortiment

Vectura nr

6

Bestillingsutvalg

Sukker: 9,3 g/l

Syre: 4,7 g/l

Mine notater

		
1 2 3

4

5

6
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Nicolas Feuillatte Brut Chardonnay
Millisimé
Frankrike / Champagne

Nicolas Feuillatte var sønn av en fransk vinbonde i Champagne. Etter 2. verdenskrig forlot han hjemstedet og
bestemte seg for å erobre Amerika. I 1960 var han blitt den ledende kaffeimportøren i USA og vanket på de
mest populære barene og restaurantene i New York.
Da han kom tilbake til Frankrike etter farens død, ble kjærligheten til hjemstedet vekket til live igjen. Her ble han
eier av 12 ha vinmarker i Bouleuse, like ved Epernay i hjertet av Champagne. Med sin amerikanske effektivitet
samlet han distriktets vinbønder og anla i 1972 Centre Vinicole Champagne Nicolas Feuillatte. I løpet av de
siste 10 årene har salget av Nicolas Feuillatte økt markant. Idag er det den mest solgte champagnen i
Frankrike - og den tredje største i verden.
Centre Vinicola - Champagne Nicolas Feuillatte består av 82 små vinkooperativ og representerer ikke mindre
enn 5.000 vinbønder.
En Blanc-de-Blanc vin laget på 100% Chardonnay fra 20-50 utvalgte Cru's.

18 Champagnerommet

Type

Champagne

Klassifikasjon

Champagne med årgang.

Produsent

Champagne Nicolas Feuillatte

Årgang

2005

Druetyper

100% Chardonnay

Vinifikasjon

Champagnemetoden.

Lagring

Lagret i minimum 6 år (minimumskravet er 3 år).

Analyse

Alkohol: 12,0 %

Holdbarhet

Konsumklar, men kan lagres i noen år.

Karakteristikk

Gylden gul farge. Dufter av modne sitrusfrukter med hint av te og limeblomster.
Mineralsk smak med innslag av sitrusfrukter. Kremet avslutning med innslag av
honning, vanilje og mango.

Serveringstemperatur

Ved 6 - 8º C

Passer til

Flott til skalldyr! Klassisk: fylt babyblekksprut i hummersaus; uventet: ovnsstekt
perlehøns med ananas; europeisk: geitost og basilikum "croquanti"; asiatisk:
grillede kongereker med ananas; amerikansk: sitronpai

Webside

www.feuillatte.com

Volum

Varenummer

EPD-nr

Pris Vinmonopolet

0,75 L

3251101

1097427

kr. 393,90

Antall i kasse

Sortiment

Vectura nr

6

Bestillingsutvalg

115490
Status: Skaffevare

Mine notater

		
1 2 3
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4

5

6

Nicolas Feuillatte Chardonnay Grand Cru
Frankrike / Champagne

Nicolas Feuillatte var sønn av en fransk vinbonde i Champagne. Etter 2. verdenskrig forlot han hjemstedet og
bestemte seg for å erobre Amerika. I 1960 var han blitt den ledende kaffeimportøren i USA og vanket på de
mest populære barene og restaurantene i New York.
Da han kom tilbake til Frankrike etter farens død, ble kjærligheten til hjemstedet vekket til live igjen. Her ble han
eier av 12 ha vinmarker i Bouleuse, like ved Epernay i hjertet av Champagne. Med sin amerikanske effektivitet
samlet han distriktets vinbønder og anla i 1972 Centre Vinicole Champagne Nicolas Feuillatte. I løpet av de
siste 10 årene har salget av Nicolas Feuillatte økt markant. Idag er det den mest solgte champagnen i
Frankrike - og den tredje største i verden.
Centre Vinicola - Champagne Nicolas Feuillatte består av 82 små vinkooperativ og representerer ikke mindre
enn 5.000 vinbønder.
I denne champagnen brukes kun den hvite druen Chardonnay, derav navnet "Blanc de Blancs". 2004 var et
godt år i Champagne og druene til denne vinen kommer fra 3 spesielt utvalgte Grand Cru vinmarker.

Type

Champagne

Produsent

Champagne Nicolas Feuillatte

Årgang

2005

Druetyper

100% Chardonnay

Vinifikasjon

Produksjonen er i begynnelsen den samme som for hvitvin, men vinen
gjennomgår også en annengangs gjæring på flasken ved at man tilsetter gjær og
sukker. Vinen kommer da under trykk.

Analyse

Alkohol: 12,0 %

Holdbarhet

Konsumklar men kan lagres i opp til 4 år.

Karakteristikk

Blek gylden med tallrike, små og fine bobler. Duft av mandler og ristet brød med
toner av blomster og honning. Smaken er først og fremst frisk med lang, elegant
ettersmak.

Serveringstemperatur

Ved 6 - 8º C

Passer til

Perfekt som aperitiff ved en festlig anledning, nydelig til østers med sitronsmør, til
grillet havabbor eller annen sart, hvit fisk.

Volum

Varenummer

EPD-nr

Pris Vinmonopolet

0,75 L

5258901

2378982

kr. 436,90

Antall i kasse

Sortiment

Vectura nr

6

18 Champagnerommet

Sukker: 9,2 g/l

Syre: 6,22 g/l

126387
Status: Skaffevare

Mine notater

		
1 2 3

4

5

6
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Nicolas Feuillatte Rosé Brut
Frankrike / Champagne

Nicolas Feuillatte var sønn av en fransk vinbonde i Champagne. Etter 2. verdenskrig forlot han hjemstedet og
bestemte seg for å erobre Amerika. I 1960 var han blitt den ledende kaffeimportøren i USA og vanket på de
mest populære barene og restaurantene i New York.
Da han kom tilbake til Frankrike etter farens død, ble kjærligheten til hjemstedet vekket til live igjen. Her ble han
eier av 12 ha vinmarker i Bouleuse, like ved Epernay i hjertet av Champagne. Med sin amerikanske effektivitet
samlet han distriktets vinbønder og anla i 1972 Centre Vinicole Champagne Nicolas Feuillatte. I løpet av de
siste 10 årene har salget av Nicolas Feuillatte økt markant. Idag er det den mest solgte champagnen i
Frankrike - og den tredje største i verden.
Centre Vinicola - Champagne Nicolas Feuillatte består av 82 små vinkooperativ og representerer ikke mindre
enn 5.000 vinbønder.
Nicolas Feuillatte Brut Rosé lages på samme måte som vanlig champagne, men tilsettes 17% rødvin.

Type

Champagne

Klassifikasjon

AOC

Produsent

Champagne Nicolas Feuillatte

Druetyper

60% Pinot Noir, 30% Pinot Meunier, 10% Chardonnay

Vinifikasjon

Først lages en vanlig hvitvin, som lagres i 3-5 år på flaske. Deretter følger
annengangs gjæring på flaske, før den degorgeres, korkes og slippes på
markedet.

Analyse

Alkohol: 12,0 %

Holdbarhet

Konsumklar, men kan lagres i opp til 3 år.

Karakteristikk

Flott bringebærrød farge. Moussen er elegant med langvarige bobler. Duften
eksponerer en intens rikhet og finesse av mineraler og florale dufter samt nøtter,
rips og solbær. Klar fruktighet. En frisk champagne med lang ettersmak.

Serveringstemperatur

Ved 6 - 8º C

Passer til

Nydelig til hummer, fjærkre og kalv. Etter noen års lagring vil Brut Rosé bli idéell til
skogsvilt som fasan og annen fugl.

Webside

www.feuillatte.com

Volum

Varenummer

EPD-nr

Pris Vinmonopolet

0,75 L

4332101

1179795

kr. 375,90

Antall i kasse

Sortiment

Vectura nr

6

Bestillingsutvalg

115405
Status: Lagervare

Rosé Brut

18 Champagnerommet

Sukker: 9,2 g/l

91 poeng

Mine notater

		
1 2 3
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4

5

6

Nicolas Feuillatte Demi Sec
Frankrike / Champagne

Nicolas Feuillatte var sønn av en fransk vinbonde i Champagne. Etter 2. verdenskrig forlot han hjemstedet og
bestemte seg for å erobre Amerika. I 1960 var han blitt den ledende kaffeimportøren i USA og vanket på de
mest populære barene og restaurantene i New York.
Da han kom tilbake til Frankrike etter farens død, ble kjærligheten til hjemstedet vekket til live igjen. Her ble han
eier av 12 ha vinmarker i Bouleuse, like ved Epernay i hjertet av Champagne. Med sin amerikanske effektivitet
samlet han distriktets vinbønder og anla i 1972 Centre Vinicole Champagne Nicolas Feuillatte. I løpet av de
siste 10 årene har salget av Nicolas Feuillatte økt markant. Idag er det den mest solgte champagnen i
Frankrike - og den tredje største i verden.
Centre Vinicola - Champagne Nicolas Feuillatte består av 82 små vinkooperativ og representerer ikke mindre
enn 5.000 vinbønder.
Pinot Noir gir vinen dybde og fylde, Pinot Meunier utvikler modningsprosessen, mens Chardonnay gjør vinen
lett og fruktig.

18 Champagnerommet

Type

Champagne

Produsent

Champagne Nicolas Feuillatte

Druetyper

40-50% Pinot Noir, 30-35% Pinot Meunier, 20-25% Chardonnay

Vinifikasjon

Hvitvin lages på vanlig måte ved at hver druetype vinifiseres separat og blandes til
en cuvée. Vinen gjennomgår deretter annengangs gjæring på flaske ved at det
tilsettes gjær og sukker. Da dannes boblene. Til slutt tilføres vinen en søt
"dosage", som definerer champagnen til Demi-Sec.

Analyse

Alkohol: 12,0 %

Holdbarhet

Konsumklar, men kan lagres i opp til 3 år.

Karakteristikk

Nydelig, gylden farge. Kraftig, søt bouquet med svak undertone av smørristet loff
og med en frisk smak av søte frukter. En bløt og velbalansert champagne med
fruktig ettersmak.

Serveringstemperatur

Ved 6 - 8º C

Passer til

Det perfekte følge til friske fruktdesserter, men også utrolig god til enkelte salte
retter, som fersk gåselever eller roquefort-ost.

Webside

www.feuillatte.com

Volum

Varenummer

EPD-nr

Pris Vinmonopolet

0,75 L

3271701

1179761

kr. 372,50

Antall i kasse

Sortiment

Vectura nr

6

Bestillingsutvalg

Sukker: 34 g/l

Syre: 5,4 g/l

Mine notater

		
1 2 3

4

5

6
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Champagne One Four Brut
Frankrike / Champagne

Nicolas Feuillatte var sønn av en fransk vinbonde i Champagne. Etter 2. verdenskrig forlot han hjemstedet og
bestemte seg for å erobre Amerika. I 1960 var han blitt den ledende kaffeimportøren i USA og vanket på de
mest populære barene og restaurantene i New York.
Da han kom tilbake til Frankrike etter farens død, ble kjærligheten til hjemstedet vekket til live igjen. Her ble han
eier av 12 ha vinmarker i Bouleuse, like ved Epernay i hjertet av Champagne. Med sin amerikanske effektivitet
samlet han distriktets vinbønder og anla i 1972 Centre Vinicole Champagne Nicolas Feuillatte. I løpet av de
siste 10 årene har salget av Nicolas Feuillatte økt markant. Idag er det den mest solgte champagnen i
Frankrike - og den tredje største i verden.
Centre Vinicola - Champagne Nicolas Feuillatte består av 82 små vinkooperativ og representerer ikke mindre
enn 5.000 vinbønder.
Kun musserende vin fremstilt i Champagne i Frankrike, har lov til å kalles champagne.

18 Champagnerommet

Type

Champagne

Klassifikasjon

AOC

Produsent

Champagne Nicolas Feuillatte

Druetyper

40% Pinot Noir, 40% Pinot Meunier, 20% Chardonnay

Vinifikasjon

Først lages en vanlig hvit vin, deretter følger annengangs gjæring på flaske, før
den degorgeres, korkes og slippes på markedet.

Analyse

Alkohol: 12,0 %

Holdbarhet

Konsumklar nå

Karakteristikk

Fargen er klar og lys, boblene er mange og vedvarende. Duften er floral og fruktig
med preg av hvite frukter som epler og pærer, men bærer også preg av mandler
og nøtter. Smaken er frisk, balansert og elegant.

Serveringstemperatur

Ved 6 - 8º C

Passer til

Når noe skal feires! Flotte små flasker til barnedåp, fødselsgaver, utdrikkingslag
og som "bordkort" i bryllup.

Webside

www.feuillatte.com

Volum

Varenummer

EPD-nr

Pris Vinmonopolet

0,2 L

4350204

1179803

kr. 119,90

Antall i kasse

Sortiment

Vectura nr

24

Bestillingsutvalg

115414
Status: Skaffevare

Sukker: 10,6 g/l g/l

Syre: 6,4 g/l g/l

Mine notater

		
1 2 3
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5

6

Champagne One Four Rosé
Frankrike / Champagne

Nicolas Feuillatte var sønn av en fransk vinbonde i Champagne. Etter 2. verdenskrig forlot han hjemstedet og
bestemte seg for å erobre Amerika. I 1960 var han blitt den ledende kaffeimportøren i USA og vanket på de
mest populære barene og restaurantene i New York.
Da han kom tilbake til Frankrike etter farens død, ble kjærligheten til hjemstedet vekket til live igjen. Her ble han
eier av 12 ha vinmarker i Bouleuse, like ved Epernay i hjertet av Champagne. Med sin amerikanske effektivitet
samlet han distriktets vinbønder og anla i 1972 Centre Vinicole Champagne Nicolas Feuillatte. I løpet av de
siste 10 årene har salget av Nicolas Feuillatte økt markant. Idag er det den mest solgte champagnen i
Frankrike - og den tredje største i verden.
Centre Vinicola - Champagne Nicolas Feuillatte består av 82 små vinkooperativ og representerer ikke mindre
enn 5.000 vinbønder.
One Four Rosé er laget på samme måte som vanlig champagne, men tilsettes 17% rødvin. Først lages en
vanlig hvitvin, som lagres i 3-5 år på flaske, deretter følger annengangs gjæring på flaske.

18 Champagnerommet

Type

Champagne

Klassifikasjon

AOC

Produsent

Champagne Nicolas Feuillatte

Druetyper

60% Pinot Noir, 30% Pinot Meunier, 10% Chardonnay

Vinifikasjon

Først lages en vanlig hvitvin, som lagres i 3-5 år på flaske, deretter følger
annengangs gjæring på flaske, før den "degorgeres", korkes og slippes på
markedet.

Analyse

Alkohol: 12,0 %

Holdbarhet

Konsumklar nå

Karakteristikk

Lys lakserosa farge. Moussen er elegant med langvarige bobler. Duften
eksponerer en intens rikhet og finesse av mineraler og florale dufter samt nøtter,
rips og solbær. En frisk og fruktig champagne med lang ettersmak.

Serveringstemperatur

Ved 6 - 8º C

Passer til

Til barnefødsler: rosa for pike / blå for gutt. Til fødselsdager, utdrikkingslag og
bryllup. Istedenfor bordkort (his & hers).

Webside

www.feuillatte.com

Volum

Varenummer

EPD-nr

Pris Vinmonopolet

0,2 L

4350104

1179811

kr. 119,90

Antall i kasse

Sortiment

Vectura nr

24

Bestillingsutvalg

115416
Status: Skaffevare

Sukker: 11,7 g/l

Syre: 6,3 g/l

Mine notater

		
1 2 3

4

5

6
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Palmes d'Or

Frankrike / Champagne
Nicolas Feuillatte var sønn av en fransk vinbonde i Champagne. Etter 2. verdenskrig forlot han hjemstedet og
bestemte seg for å erobre Amerika. I 1960 var han blitt den ledende kaffeimportøren i USA og vanket på de
mest populære barene og restaurantene i New York.
Da han kom tilbake til Frankrike etter farens død, ble kjærligheten til hjemstedet vekket til live igjen. Her ble han
eier av 12 ha vinmarker i Bouleuse, like ved Epernay i hjertet av Champagne. Med sin amerikanske effektivitet
samlet han distriktets vinbønder og anla i 1972 Centre Vinicole Champagne Nicolas Feuillatte. I løpet av de
siste 10 årene har salget av Nicolas Feuillatte økt markant. Idag er det den mest solgte champagnen i
Frankrike - og den tredje største i verden.
Centre Vinicola - Champagne Nicolas Feuillatte består av 82 små vinkooperativ og representerer ikke mindre
enn 5.000 vinbønder.
Prestisje-cuvéen Palme d'Or er en blanding av 50% Chardonnay (fra Montgueux 3 Grand Cru vinmarker:
Chouilly, Cramant og Mesnil) og 50% Pinot Noir (fra 5 Grand Cru vinmarker: Bouzy, Verzy, Verzenay,
Ambonnay og Aÿ). Chardonnay gir finesse og eleganse mens Pinot Noir gir fylde og struktur. Druene har høyt
sukkerinhold og god syre.

18 Champagnerommet

Type

Champagne

Produsent

Champagne Nicolas Feuillatte

Årgang

2004

Druetyper

50% Chardonnay, 50% Pinot Noir

Analyse

Alkohol: 12,0 %

Holdbarhet

Lagringspotensiale 10 - 12 år

Karakteristikk

Gylden og klar farge med vedvarende små, elegante bobler. Komplekse aromaer
av hvite blomster (acacia), honning, sort pepper, ingefær og rød frukt. Smaken er
rik og fruktig med hint av mokka. Elegant balansert.

Serveringstemperatur

Ved 6 - 8º C

Passer til

En superb aperitiff! Nyt den også til trøffelsalat eller kaviar, foie gras, østers,
skalldyr, diverse fisketyper og andre spesialiteter som fruktterte med aprikos og
tropiske frukter.

Webside

www.feuillatte.com

Volum

Varenummer

EPD-nr

Pris Vinmonopolet

0,75 L

3951501

1098730

kr. 933,00

Antall i kasse

Sortiment

Vectura nr

6

Bestillingsutvalg

107278
Status: Skaffevare

Sukker: 5,6 g/l

Syre: 8,5 g/l

Mine notater

		
1 2 3
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Tusen takk for følget
- vi ønsker deg en
riktig god høst og
vinter!
147

148

ekte
bakervarer
Som virkelig
Smaker

Velkommen til duftende ferske smaksopplevelser
hver dag hele uken – også søndag!

Gode brød fordi vi elsker å bake

Skøyen Karenslyst allé 50, 0279 Oslo. Telefon 22 55 03 65. Man–fre kl 7–18. Lør kl 8–18. Søn kl 8–17.
Jar Jarveien 1, 1358 Jar. Telefon 67 53 40 30. Man–fre kl 7–18. Lør kl 8–17. Søn kl 9–17.

149

Langtidsmodnet norsk spekeskinke av beste kvalitet.
Inspirert av sydeuropeisk spekemattradisjon.
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www.norturaproff.no · tlf.03070 · proff@nortura.no ·

facebook.com/norturaproff

KONTAKTINFO

Best Cellars AS
post@bestcellars.no

Einar A. Engelstad AS
helene@engelstad.no

Eurowine AS

prisca.hjort@eurowine.no

Stenberg & Blom

michelle@stenblom.no
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YOUnited reklamebyrå

