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NOGLE VINE FRA SHOP I SHOP
LISTE PR.1. SEPTEMBER KIG IND FOR YDERLIGERE VININFO

PALLESALG

2020

½ PRI
S

SHOP I SHOP

KASSEVINE

Vi tager forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

SHOP I SHOP

MISIONES
DE RENGO
CHARDONNAY RAPEL VALLEY
CARMÉNÉRÉ RAPEL VALLEY

Pris pr. fl.

99,-

Pris
SHOP I SHOP
Kassesalg 6 stk.

297,-

PRIS 6 STK.

99,-

297,-

E

CHIL

CARTOLINA
GRANDIOSO • VINO ROSSO

Vinen der vækker minder - som et
postkort fra en skøn ferie i Italien!

A
N
I
L
O
CART SEN
E
SUCCSÆTTER
FORT

Vinen fremstår ﬂot dybrød i glasset - du en
kommer en i møde med noter af charmerende bærfrugt. En vin hvor frugten er
i højsædet - undertoner af viol og
let krydderi samt vanille fra
egefadet. Blød og særdeles
DE VERDELLANO RESERVA
delikat harmonisk
smag - som virkelig gør
Pris
indtryk.
SHOP I SHOP
125,PRIS 6 STK. (2 TRÆKASSER)
En vin der bare
MÅ SMAGES!

MARQUES

375,-

Denne spanske Reserva er
lavet på 60% Tempranillo,
25% Bobal, 10% Cabernet
Sauvignon og 5% Garnacha
druer.
Dejlig Rubinrød farve med
viole e glimt. Skøn du med
noter af moden frugt, og mørke
blommer og med et lille strejf
af menthol. Kra ig og alligevel
en dejlig friskhed i smagen.
Denne vin har vundet:
GULD i Berlin Wine Trophy og GULD i Gilbert & Gillard.

Billigere end
GRÆNSEPRISER

SHOP I SHOP • OVERSIGT
HILLSIDE VALLEY
RUBY CABERNET

NOGLE VINE FRA SHOP I SHOP
LISTE PR.1. SEPTEMBER KIG IND FOR YDERLIGERE VININFO

PIETRO CASSINA
ROSA ROSARUM
Pris pr. fl.

Pris pr. fl.

80,-

99,-

Fyldig, blød og harmonisk
Hillside Valley Ruby
Cabernet har en smuk
rubinrød farve, der også
er årsag l druens navn.
Vinen er dejlig blød med en behagelig
du af friske røde frugter og med ﬂot
intensitet. Hillside Valley er en
fyldig vin med en kra ig smag
af frisk frugt og modne røde
bær. Vinens e ersmag er
intens, lang og
vedvarende.

Kassesalg 6 stk.

240,-

Kassesalg 6 stk.

Lys rosa farve med aroma sk
aroma af friske skovbær, vilde jordbær, hindbær og rips. Tør, frisk s l
med ﬁne tanniner og en vidunderlig
frug ghed. Pænt a alanceret med en
let kryderet ﬁnish. De håndplukkede Nebbiolo druer, udvælges
omhyggeligt fra vinmarker
i Lessona. Vinen modnes
kort på ståltanke før
a apning.

297,-

DOMAINE
ROMAN

COTES DU RHONE

Pris pr. fl.

99,-

Denne Cotes du Rhone er
en frisk og frugtrig rødvin.
Skønne noter i både du og smag, af
mørke bær som brombær, kirsebær og
blommer. E erfulgt at en ﬁn og lang
e ersmag med en perfekt
balance.

Kassesalg 6 stk.

297,-

WEINMANN

WINE CRUSH

RIESLING

CALIFORNIA

Skøn Riesling fra Alsace med svag gullig farve og
grønne skær. Fin og elegant bouquet med aromaer af
citrusfrugter, pære, fersken, hvide blomster, lakrids, kommen og anis. I munden fremstår vinen med en
stærk struktur, karakteriseret ved den intense friskhed.

Denne Wine Crush viser sine californiske rødder med
generøse, krydrede og frugtrige du e af vilde hindbær
og kirsebær med strejf af chokolade. Smagen er fuld og
rund med toner brombær og mørke blommer.
- en ﬂøjlsag g og glat gane.

Pris pr. fl.

Pris pr. fl.

100,-

99,-

Kassesalg 6 stk.

Kassesalg 6 stk.

300,-

297,LAURUS
GIGONDAS

Pris pr. fl.

299,-

Kassesalg 6 stk.

897,-

Gabriell Meﬀre er e erspurgt verden over, og
de e er speciel gældende for denne Gigondas
Laurus specielt lavet af Gabriel Meﬀre fra
gammel ”opskri ”.
Laurus Gigondas er intensiv i smagen med toner
af mørke bær, tobak og en fed vela alanceret
”fed” karakter. Vinen har 14,5% i alc, men
de e mærkes ikke i vinens ﬂo e struktur.
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SHOP I SHOP • OVERSIGT
PALACIO
DE TRETO

SANTE ROSE

PETIT VERDOT

Pris pr. fl.

99,-

LA CROISADE • PINOT NOIR

Palacio de Treto Pe t Verdot er
en mørk, massiv og kompakt
bullerbasse, der har fundet sig
lre e i sin nye klasse - nemlig
centralt i Spanien. Næsen er mørk,
ﬂoralsk og slynger tjære, krydderier og
vanilje af sig, sam dig med elegante
ekso ske frugter. På pale en er der
smæk for skillingen, dog med en
konstant elegant balance.
Figner, solbær, kakao, blommer og en let brændt
nuance.

Kassesalg 6 stk.

297,-

NOGLE VINE FRA SHOP I SHOP
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La Croisade består af håndplukkede druer, der har været
8 måneder på brugte franske
fade. S len er charmerende,
levende og elegant. Raﬃnerede tanniner, modne kirsebær og skovjordbær,
dybe solbærnoter og en himmelsk
undertone af chokolade i
afslutningen.
Pris pr. fl.

169,-

Kassesalg 6 stk.

Montenero Pinot
Grigio er i familie
med de 2 prisbelønnet
vine, Primi vo Puglia og
Zinfandel Rose. En skøn
hvidvin med kryderet
aromaer, skønne toner
af frugt samt et strejf
af honning.

Vinavisen skriver:
“Til 99 kr. er denne
hvidvin en rig g god
madvin. Den har en
krydret druesmag med
noter i slutningen af blød
lakrids og banan”.

Pris pr. fl.

CONTESSA DI CASTIGLIONE

99,-

Arione Wine har en karakteris sk aroma af delikat
muskat.
Med sin smukke strågule farve og vedvarende skum, er den
mousserende vin fra Italien en san fryd for ganen.

Kassesalg 6 stk.

507,-

CROIX DE PERENNE
2018
Det er en helt sort og

kra fuld vin, der naturligvis
tåler nogle år i kælderen endnu,
men som nemt kan nydes
nu, hvis den får et par mer på en
karaﬀel.

297,-

Contessa di Cas glione Ex. Dry Spumante har en dejligt a alanceret
smag med en delikat sødme.

Super køb!

89,-

225,-

Kassesalg 6 stk.

Kassesalg 6 stk.

598,-

267,HØJESTE vurdering i Penge & Privatøkonomi

2018

Pris pr. fl.

Pris pr. fl.

Specialpris

Pris pr. fl.

225,-

15% ALC

«FORNACINA» 2018
ROSSO DI MONTALCINO

Rosso di Montalcino betragtes af mange
som en "lille Brunello". Og det er med god
grund, når talen falder på Fornacina.
.
l
.f
Vinen er udelukkende produceret på
s pr
tpri
a
b
Ra
,- Brunello (Sangiovese).
,
50
4
0
15 Spar
Kassesalg 6 stk.

900,-

Et rigtig godt køb!
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SHOP I SHOP • OVERSIGT

NOGLE VINE FRA SHOP I SHOP
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CASTELLO
BANFI
BELNERO

PAPILIONEM
TEMPRANILLO

Pris pr. fl.

Pris pr. fl.

90,-

209,-

Kassesalg 6 stk.

Kassesalg 6 stk.

627,-

270,-

Det er en utrolig ﬂot vin med
intens dybrød farve og delikat du af
Papilionem er en fyldig og kra fuld
krydderier, tobak og kaﬀe samt noter af
vin med en smuk mørk farve. Du en er
brombær marmelade. Fyldig, men sam dig
tæt af frugt med en let og interessant
blød og behagelig frugtsmag med et strejf
mineralsk kant. I smagen fornemmes
af vanilje, et vela alanceret tanninindhold
kirsebær, tomater og blommer og
samt en lang og harmonisk e ersmag.
e ersmagen er mild og blød med en
Priser: Castello Banﬁ udnævnt l
perfekt balance mellem syre,
”Best Winery of the Year” ved
sødme og frugt. En ﬂot
I FEUDI DI ROMANS
Vinitaly 2017n for vin af høj
REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO
eksponent for spansk vin.
klasse med gemme
Pris pr. fl.
poten ale.

99,-

Kassesalg 6 stk.

297,I Feudi di Romans Refosco
en intens rubinrød farve
glasset mødes man af en
med noter af vilde brombær
opleves vinen smagfuld
en let bi erhed som
vedholdende og
e ersmag.

dal Peduncolo Rosso har
med et ﬂot blå-lilla skær. I
intens og behagelig du
og skovbund. I munden
med en anelse tanniner,
afslu es af en
behagelig

RIPASSO DOC ORIZZONTI
Valpolicella

Château Trillol - 2014
Cucugnan • Corbières

STJERNEN i Corbières - én af Languedocs bedste appellationer!

Druerne l denne vin håndplukkes i begyndelsen af
oktober måned fra bakkerne ved landsbyerne S. Pietro og
Negrar i Valpolicella-området. Farven fremstår intens og
rubinrød med en kompleks bouquet, som leder tankerne
mod kirsebær, hindbær og ribs.
Lagringen på egetræ lføjer en behagelig ristet og krydret aroma. På
pale en er vinen fyldig, diskret og velbalanceret med en lang ﬁnish.

Château Trillol produceres af winemaker Ben Sichel, der også producerer
Château Angludet i Margaux. Trillol produceres på Grenache, Syrah og Carig
nan fra vinstokke med en alder på næsten 40 år. Der foretages ”macera on”
og daglig ”pumping over” i 40 dage e erfulgt af malolak sk gæring. Here er
lagres vinen i op l 12 måneder på franske egefade, og vinen klares, men tap
pes uden ﬁltrering for at bevare så mange aromastoﬀer som muligt.

Et rigtig godt køb!
DECANTER
WORLD WINE
AWARD
2017

BRONZE
CIVC 2017

NORMALPRIS

129,-

6 stk.

Pris pr. fl.

450,-

125,-

Kassesalg 6 stk.

375,-

SPAR 324,00
Specialpris

Dejlig Sauvignon Blanc med en silkeag g
sa ig konsistens og en lang dvælende ﬁnish.
SAUVIGNON BLANC
Du af passionsfrugt og solbærsmag, med
noter af friske blomster.
Pris pr. fl.
Titler som "Producer of the World" i 2012
og 2017, samt tlen "Mest succesfulde
Kassesalg 6 stk.
vinproducent i New Zealand" som huset tog
i både 2012, 2013, 2015, 2016, 2018
og nu også i 2020

SAINT CLAIR

179,-

537,-
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