VINKORT
Årgang

Glas

Flaske

Champagne · Mousserende · Frizzante
*

LAUNOIS PÈRE & FILS Blanc de Blancs Brut Réserve

575

Klassisk Blanc de Blancs fra det største og ældste domaine i Champagnes
mest berømte Grand Cru - Le Mesnil - produceret på 100% Chardonnay. Delikat.

*

LAUNOIS PÈRE & FILS «Oeil de Perdrix»

545

Blanc de Noirs champagne på 100% Pinot Noir fra Sézanne.
«Oeil de Perdrix» refererer til dens svagt gyldenrosa skær. Sensuel.

2009

DOM PÉRIGNON Brut · Epernay

1570

Verdens mest populære De Luxe Cuvée fra Champagnes største producent,
Moët & Chandon. 50% Chardonnay & 50% Pinot Noir. Elegant.

*

VVE CLICQUOT PONSARDIN Brut · Reims

½-flaske

330

565

En klassiker «Den Gule Enke» produceret på 1/3 af hver af Champagnes
3 klassiske druer: Chardonnay, Pinot Noir og Pinot Meunier. Moden.

*

CHAMPAGNE DE VALLOIS Brut · Reims
Lettere cuvée på druerne Chardonnay, Pinot Noir og Pinot Meunier.

445

Fra Champagnes næstældste hus grundlagt i 1730. Frisk.

*

MARGUET PERE & FILS «SHAMAN 12» · Extra-Brut · Grand Cru · BIO

700

Benoît Marguet er Champagnes unge stjerne, der lysere mere og mere klart
for hvert år. Radikal biodynamiker - ingen svovl, ingen dosage. En oplevelse.

*

DOMAINE DE LA VIGNE AU ROY Crémant de Bourgogne

95

385

Sjældent at en crémant er fra et Domaine - dette ligger 5 km vest for Clos Vougeot,
Bourgogne-vinenes vugge. Chardonnay med lidt Pinot Noir. Fyldig.

2012

TONON Prosecco Superiore Millesimato · Extra-Dry

270

Veneto har et særlig godt område for Prosecco, Conegliano di Valdobbiadene,
der har DOCG-status. Ren og velbalanceret mousserende vin. Blid.

*

VILLA TERESA Prosecco Frizzante · Corda · Biologico · WWF

80

245

Klassisk Prosecco Frizzante dvs. let perlende, frugtig vin med frisk,
balanceret smag af æble og melon. Velegnet som aperitif og tørstslukker.

*

VILLA TERESA Rosé Frizzante · Corda · Biologico · WWF

245

Let perlende rosé fra Veneto på Raboso-druen. Velegnet til lette retter
eller som aperitif og tørstslukker. Biocertificeret WWF-vin. Sart.

*

VILLA TERESA Rosé Frizzante · Nonot · Biologico
Variant af Rosé Frizzante med et lavere tryk end ’Corda’ - også perlende
og velegnet som aperitif og tørstslukker. Biocertificeret. Saftig.

75

235

Årgang

Glas

Flaske

40

250

Hvidvin
2015

MAS PAILLET «Mont du Roy» · Coteaux d'Ensérune · BIO
Chardonnay & Viognier fra egnen vest for Béziers i Sydfrankrig.
En frisk, afrundet vin med masser af frugt og delikate florale aromaer.

2011

DOMAINE MILLIAS · Pays d'Oc · BIO

275

Chardonnay & Grenache Blanc fra egnen øst for Nîmes i Sydfrankrig.
Flot, mineralsk hvidvin - Grenache Blanc giver Chardonnay’en struktur.

2016

VILLA TERESA Pinot Grigio · Veneto · Biologico

235

Let version af Pinot Grigio druen fra Veneto. Allround vin til fisk og skaldyr
samt salater og lette retter med lyst kød.

2017

VINCENT EYMANN Riesling Feinherb · Pfalz · BIO

2015

TERRAS GAUDA Abadia de San Campio 'Mariñero'

1 Liter
Fra en af de mest ínteressante unge, biodynamiske producenter i Pfalz.
Feinherb er et udtryk for en vin med fin balance mellem sødme og syre. Frisk.

50

295

345

Albariño-druen fra Rías Baixas i Galicien er som skabt til alt godt fra havet.
Denne version vandt i 2016 en smagning af 90 Albariño-vine. Fyldig-frugtig-sprød.

2015

DOMAINE VINCENT GAUDRY Sancerre «Le Tournebride» · BIO · WWF

385

Fyldig og aromatisk Sauvignon Blanc med masser af frisk frugt, velbalanceret
med en rensende finish. Demeter-certificeret WWF-biovin.

2008

NICOLAS JOLY Clos de la Coulée de Serrant · Savennières · BIO

845

Den største, tørre Chenin Blanc-vin fra Loire og på kloden. Joly har i 30 år
været den vigtigste internationale formidler af forståelsen af biodynamik. Stor.

2015

DOMAINE GUILLAUME VRIGNAUD Petit Chablis · BIO · WWF

335

Chardonnay med koncentration og elegant mineralitet.
Generøs vin med stor fylde, klassisk Chablis. Grand Petit Chablis. Dejlig.

2015

DOMAINE GUILLAUME VRIGNAUD Chablis 'Fourchaume' 1. Cru · BIO

495

Fourchaume er Chablis’ mest eftertragtede 1. Cru og Guillaume Vrignauds speciale.
Stort balanceret Fourchaume-frugt med finesse. Smuk.

2009

DOMAINE J-C RATEAU Beaune 1. Cru 'Les Coucherias' · BIO

595

Rateau er Bourgognes første biodynamiske producent og nr. 4 i Frankrig.
Fyldig og veludviklet. Velegnet til stegt fisk, lyst kød og oste. Rig.

2012

EGON MÜLLER Château Belá Riesling

485

Egon Müller er legendarisk for sine Riesling fra Scharzhofberg i Mosel,
men laver også denne tørre Riesling fra familiens slot i Slovakiet. Karakterfuld.

2014

SCHLOSS JOHANNISBERG Riesling Gelblack Feinherb · Rheingau
Grundlagt af Karl den Store i starten af 800-tallet er Schloss Johannisberg
verdens ældste og mest berømte Riesling-vingård. Ædel.
Som Heinrich Heine skrev:
Mon dieu!
Wenn ich doch so viel Glauben in mir hätte, daß ich Berge versetzen könnte
– der Johannisberg wäre just derjenige Berg, den ich mir überall nachkommen ließe.

345

Årgang

Glas

Flaske

60

250

Rosé
2016

MAS PAILLET «Mont du Roy» · Rosé · Coteaux d'Ensérune · BIO · WWF
Grenache Noir, Cinsault og Syrah fra nabodistrikt til Saint-Chinian.
Saftig og frisk. Fyldt med frugt og en cremet, blød struktur.

2013

DOMAINE DU TRAGINER Collioure Rosé · Biodynamique

345

Jean-Francois Deu har siden 1997 været pionér i Collioure/Banyuls
mht. biodynamisk dyrkning og vine med lav eller ingen svovltilsætning.
Jean-Francois’ onkel var den sidste muldyrdriver – deraf navnet ’Traginer’
– mens familien er opkaldt efter Gud (Deu er catalansk for Dieu), så der er
tale om vin fra Guds egen vingård.

2016

CASA LOS FRAILES Monastrell · Rosé · Terres dels Alforins · Biologico

250

Monastrell fra bjergene bag Valencia. Let krydret og indsmigrende med fylde
og en fin, lang eftersmag.

Rødvin
2016

MAS PAILLET «Mont du Roy» · Coteaux d'Ensérune · BIO

50

250

Cabernet Sauvignon & Merlot fra egnen vest for Béziers.
Medium-kraftig, rund og frugtrig allround vin.

2016

VILLA TERESA Merlot · Nonot · Biologico

235

Merlot fra Veneto. Charmerende og let-drikkelig rødvin med en blød frugt.

2015

CASA LOS FRAILES Monastrell · Terres dels Alforins · Biologico · WWF

250

Monastrell fra Valencia-egnen. Let krydret vin med indsmigrende sødmefyldt frugt.
Masser af mørke bær.

2013

CASA LOS FRAILES Monastrell & Garnacha · Terres dels Alforins · BIO

295

Monastrell er samme drue som Mourvèdre, der bl.a. kendes fra Bandol, og denne
druetype stammer oprindelig fra Valencia-egnen. Her er den i selskab med Garnacha
eller Grenache Noir, som den kaldes i Frankrig. Denne årgang har opnået 90 point
i The Wine Advocate.

2014 CASA LOS FRAILES «Vino Perigrino» · Terres dels Alforins · BIO

275

En særlig robust vin dedikeret til pilgrimme, da både Maria og Miguel Velázquez
har gået caminoen til Santiago de Compostella.
Vinen er udvalgt til Viborg Pilgrimscentrum og etiketten er skabt af
den norske billedkunstner Inger Larsson.

2011 CASA LOS FRAILES «1771» Monastrell Viñas Viejas · BIO

395

Den første årgang produceret på Casa Los Frailes’ ældste Monastrell vinstokke.
De 80-90 år gamle vinstokke giver vinen en næsten bourgognelignende tekstur,
mens det spanske temperament er bevaret. En vin skabt til minde om familien
Velázquez overtagelse af det gamle jesuitterkloster i 1771 og den traditionelle
vinifikation på amforaer.

2014

ROLAND PIGNARD Morgon 'Tradition' · Biodynamique
Morgon giver nogle af de længstlevende vine blandt Beaujolais’ 10 ‘crus’.
Pignard’s vine er produceret med meget lavt svovlindhold og stilen er ’nature’.
Cuvée Tradition lagres på bourgognefade og er når den ’morgonner’ den mest
bourgogneagtige af Pignard’s vine.

330

2015

DOMAINE PIERRE MOREY Monthelie · Biodynamique

545

Pierre Morey er en af pionérerne mht. biodynamisk dyrkning i Bourgogne og var
fra 1988 til 2008 ansvarlig for omlægningen af Domaine Leflaive til biodynamisk dyrkning.
Producerer fra sit eget biodynamiske domaine klassiske hvide og røde bourgognevine.
Siden etableringen af La Renaissance des Appellations medlem af bestyrelsen
for denne association af førende biodynamiske producenter.

2009

DOMAINE J-C RATEAU Beaune 'Les Beaux & Bons' · BIO · WWF

545

Som det første biodynamiske domaine i Bourgogne og nummer fire i Frankrig
samarbejdede Jean-Claude Rateau med jordbundsforskeren Claude Bourguignon,
der benyttede prøver fra Jean-Claudes marker til sin forskning til påvisning af det
større indhold af mikroorganismer og dermed liv i de biodynamisk dyrkede marker.
Les Beaux & Bons har navn efter to små lieu-dit parceller, som Jean-Claude har på
0,17 ha. i ‘Les Beux Fourgets’ (de smukke popler) og ‘Les Bons Feuvres’ (gode jern).
Udvalgt til WWF Verdensnaturfonden som godt eksempel på biodynamisk Pinot Noir.

2008

DOMAINE DES VAROILLES Gevrey-Chambertin 'Clos du Meix des Ouches'

745

Domaine des Varoilles er eneejer af ’Clos du Meix des Ouches’, der dermed er en
’monopole’-vinmark. Marken er beliggende ret over for 1. Cru ‘Les Champonnets’
og tangerer i kvalitet en 1. Cru. Klassisk Gevrey-Chambertin.

2009

DOMAINE DES VAROILLES Gevrey-Chambertin 1. Cru 'Clos des Varoilles'

945

Clos des Varoilles er Domaine des Varoilles’ vigtigste 1. Cru mark (6 ha) og ’monopole’
der har givet navn til domainet. I store år som 2009 har vinen herfra ofte en meget
interessant udvikling, hvor den folder sig ud som en stor vin omkring 10-års alderen,
hvor mange bourgogner begynder at falme. Lavt svovlindhold og bl.a. derfor stor frugt.

2011

LA FLEUR DE ROCHEYRON Saint-Emilion Grand Cru · Peter Sisseck

645

Fra Peter Sissecks Saint-Emilion vingård, Château Rocheyron. 100% Merlot.
2011 er den af de første årgange, der præsenterer sig bedst i 2019.

2010

LA FLEUR DE ROCHEYRON Saint-Emilion Grand Cru · Peter Sisseck

750

Den første årgang fra Peter Sissecks Saint-Emilion vingård, Château Rocheyron.
2010 er en kraftigere årgang end 2011 – kan nydes nu, men vil udvikle sig over de
kommende år. 100% Merlot.

2014

DOMAINE DU TRAGINER Cuvée Octobre · Collioure · Biodynamique

495

Jean-Francois Deu har siden 1997 været pionér i Collioure/Banyuls med hensyn til
biodynamisk dyrkning og vine med lav eller ingen svovltilsætning.
Jean-Francois’ onkel var den sidste muldyrdriver i distriktet – deraf navnet ’Traginer’
– mens familien er opkaldt efter Gud (Deu er catalansk for Dieu), så der er tale om vin
fra Guds egen vingård. Cuvée Octobre er produceret på druer høstet i oktober
og som alle domainets vine ’nature’.

2017

NÉNU Vin de deux mains · Collioure · Vin nature
2017 er den dansk biolog Rasmus Aamand Olesens første årgang.
Nénu, er en sammentrækning af né (født) og nu (nøgen) = nøgenfødt.
Vin de deux mains kan også udtales som ’vin de demain’ = morgendagens vin.
I 2017 producerede Rasmus blot 1.200 flasker af hver af disse 4 Collioure-vine:

-

’NET, FRUIT ROUGE’ – 65% Mouvèdre og 35% Grenache Noir.

445

-

’LA FLEUR D’UN COEUR DE BEURRE’ (’Blomsten af et naivt hjerte’)
produceret på 20% Mourvèdre og 80% Grenache Noir

445

-

’LA CUVÉE DE CLAUDE’ – en hyldest til Jean-Francois Deu’s chef de culture,
Claude, som rådgav med købet af vinmarker efter at Rasmus havde arbejdet
på Domaine du Traginer i 2016. 45% Mourvèdre og 55% Grenache Noir.

495

-

’LE ROI NU’ (Den nøgne Konge) – fransk for ’Kejserens nye klæder’

495

og ordspil på Nénu. 10% Mourvèdre og 90% Grenache Noir.
Alle vinene har på bagsiden af den aftagelige etikette et lille kunstværk,
en akvarel skabt af Rasmus’ franske kusine, Féliksa Petersen.

2016

QUINTA SARDONIA «Sardón» · Sardón de Duero

310

3. årgang af denne Tempranillo-dominerede vin fra Quinta Sardonia.

2014

QUINTA SARDONIA Qs2 Sardonia · Sardón de Duero · Biodynamico · WWF

420

Qs2 har et større indhold af Tempranillo end i Quinta Sardonia som suppleres af
Petit Verdot og Cabernet Sauvignon. Danmark har siden 2005 fået tildelt Qs2
i en særlig aftapning udvalgt i samarbejde med WWF Verdensnaturfonden.

2014

QUINTA SARDONIA Sardón de Duero · Biodynamico

550

Stor årgang for Ribera del Duero og for Quinta Sardonia.

2010

QUINTA SARDÓNIA Sardón de Duero · Peter Sisseck · Biodynamico

650

Den sidste årgang hvor Peter Sisseck var med i ejerkredsen på Quinta Sardonia.
Herefter overgik ansvaret for vinene til Jérôme Bougnaud, der fra omkring år 2000
har været Peter Sissecks højre hånd i vinmarkerne på Dominio de Pingus og ved
anlægget af vinmarkerne efter biodynamiske principper på Quinta Sardonia.
Ved etableringen i 2000 blev Quinta Sardonia tilplantet primært med Tempranillio,
men også med Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Petit Verdot og Malbec
samt en smule Syrah.

2010

QUINTA SARDÓNIA Sardón de Duero · Peter Sisseck · Biodynamico · Magnum

1.370

Vine præsenterer sig generelt bedre på magnum end på normal flaske.
Her er en god mulighed for at sammenligne, hvis tørsten er til det.

2013

DOMINIO DE PINGUS Flor de Pingus · Ribera del Duero

1.200

Flor de Pingus opfattes ofte som en såkaldt 2. vin fra Dominio de Pingus,
men Flor har altid været en vin produceret på druer fra andre marker end Pingus
om end markerne i dag gennem køb og mageskifter omkranser Pingus-markerne.

2010

DOMINIO DE PINGUS Flor de Pingus · Ribera del Duero

1.280

Flor de Pingus er som Pingus produceret på Tempranillo - lokalt kaldes druen
Tinto Fino - fra marker beliggende omkring Pingus-markerne i La Hora og dermed
en ’village’ vin fra en af de bedste kommuner i distriktet.

2013

DOMINIO DE PINGUS Pingus · Ribera del Duero · Biodynamico

6.500

Peter Sissecks « Pingus » er en af verdens helt store og originale vine,
som bør prøves hvis økonomien tillader det. Elegant og klassisk i 2013.
Vingården er plantet i 1929 med Tempranillo og dyrket biodynamisk siden 2000.

2011

DOMINIO DE PINGUS Pingus · Ribera del Duero · Biodynamico

6.750

Peter Sissecks « Pingus » er en af verdens helt store og originale vine,
som bør prøves hvis økonomien tillader det. Fyldig og karakterfuld i 2011.
Vingården er plantet i 1929 med Tempranillo og dyrket biodynamisk siden 2000.

2013

TERRA SANCTA Mysterious Diggins Pinot Noir · New Zealand
Mysterious Diggings Vineyard i Central Otago har sit navn fra dengang nogle
hemmelighedsfulde mænd slog sig ned på marken og omgærdede deres forehavende
med tavshed indtil det efterhånden blev afsløret, at de gravede efter guld – og fandt det.
2013 er en særligt god årgang for New Zealand, og nu hvor vinene fra Côte d’Or
er blevet deres vægt værd i guld, er vi gået i de gamle guldgraveres fodspor og
har også fundet guld på Mysterious Diggins marken – i denne dejlige Pinot Noir.

345

Årgang

Glas

Flaske

45

595

Dessertvine
2001

CHÂTEAU CRU PEYRAGUEY · Sauternes
Klassisk Sauternes i stor årgang – skøn i sig selv og velegnet til desserter
med vaniljeis og sten- eller citrusfrugter.

2000

CHÂTEAU CRU PEYRAGUEY · Sauternes

595

Klassisk Sauternes i en stor årgang for hele Bordeaux-distriktet – velegnet til
desserter med nødder, karamel, nougat og indslag af chokolade.

2015

SCHLOSS JOHANNISBERG Riesling Grünlack Spätlese · Rheingau

650

Grundlagt af Karl den Store i starten af 800-tallet er Schloss Johannisberg
verdens ældste og mest berømte Riesling-vingård. Ædel.
Som Heinrich Heine skrev:
Mon dieu!
Wenn ich doch so viel Glauben in mir hätte, daß ich Berge versetzen könnte
– der Johannisberg wäre just derjenige Berg, den ich mir überall nachkommen ließe.
Det var på Schloss Johannisberg at man i 1775 høstede druer angrebet af
´den ædle råddenskab´ (botritis cinera) og dermed skabte verdens første Spätlese.

2011

EGON MÜLLER Scharzhofberger Riesling Auslese · Saar

2.895

Egons Scharzhofbergere er legendariske for deres kvalitet og uforlignelige balance
samt de verdensrekordpriser de opnår på de årlige auktioner (Versteigerungen) i Trier.
2011 var et særligt godt år for spredningen af botritis cinera og et af de år,
hvor Egon Müller var 100% ‚organisch‘, hvad der medvirkende til at fremme
´den ædle råddenskab‘.

2013

GEORG MÜLLER STIFTUNG Hattenheimer Hassel Spätlese · Rheingau

795

En sjælden Versteigerung-udgave og et sjældent godt køb fra den årlige auktion
af Rheingau-vine på Kloster Eberbach i 2016. En stor vin og en rig Spätlese.

2013

DOMAINE DU TRAGINER Banyuls Rimage · Biodynamique

50 cl

345

50 cl

270

Jean-Francois Deu har siden 1997 været pionér i Collioure/Banyuls
mht. biodynamisk dyrkning og vine med lav eller ingen svovltilsætning.
Jean-Francois’ onkel var den sidste muldyrdriver – deraf navnet ’Traginer’
– mens familien er opkaldt efter Gud (Deu er catalansk for Dieu), så der er
tale om vin fra Guds egen vingård.

2011

CASA LOS FRAILES «After 3» Monastrell Late Harvest · Biologico
En sent høstet version af Monastrell – vinificeret som en portvin, men med
mindre restsødme, fordi gæringen er fortsat længere tid, så der kun er tilsat
meget lidt druesprit til at standse gæringen. Velegnet til desserter og kager
med mørk chokolade og røde bær som kirsebær og brombær.

