
EKSKLUSIV ROSÉKASSEFAVORIT- 
KASSEN

 

Med forbehold for trykfejl, årgangs-, udstyrs-, pris- og afgiftsændringer.

Esencia de Fontana  
Tempranillo - Spanien

Zantsi  
Cab. Sauv./Merlot - Sydafrika

Corte Lavinia 
Nero di Troia - Italien

J. Moreau & Fils  
Select Rouge - Frankrig

Doña Paula  
Paula Malbec - Argentina

Château Pouroutou 

Cuvée Eliane - Frankrig



FAVORITKASSEN FAVORITKASSEN

Kontakt din vinforhandler for bestilling - gratis levering ved bestilling af minimum 6 flasker. Kontakt din vinforhandler for bestilling - gratis levering ved bestilling af minimum 6 flasker.

Har du fundet din  
nye favoritvin?

Ta’ 6 flasker for 475,- 
og få fri fragt

Har du fundet din  
nye favoritvin?

Ta’ 6 flasker for 475,- 
og få fri fragt

Esencia de Fontana
Tempranillo
D.O. Uclés
Spanien
Denne vin kommer fra Bodegas Fontana, som er et familiefirma 
med stolte traditioner og over 30 års erfaring i vinbranchen. 
Bodegas Fontana, der er i Cantarero Morales familiens eje, 
ligger ca. 100 km sydøst for Madrid i Spanien og råder over 
500 hektar vinmarker i Cuenca-provinsen i Castilla-La Mancha-
regionen i det centrale Spanien.

Denne vin er produceret af 100% Tempranillo-druer, der 
er dyrket i Uclés, som ligger i Cuenca-provinsen i Castilla-La 
Mancha-regionen i det centrale Spanien.

Vinen har udelukkende været lagret på ståltanke.

Det er en skøn vin med smuk rød farve, intens duft af modne 
bær og lakrids, mellemfyldig, blød og rund frugtsmag med flot 
balance mellem koncentreret frugt, frisk syre og fine tanniner – 
alt sammen efterfulgt af en lang og behagelig eftersmag.

Denne harmoniske og velafbalancerede vin er særdeles 
velegnet til de fleste kød- og pastaretter samt tapas, grillet kød 
og buffet.

Type:  Tør
Restsukker: Ca. 4 g/l

Zantsi
Cabernet Sauvignon/Merlot
Western Cape
Sydafrika

Zantsi-vinene produceres af Darling Cellars, der blev grundlagt i 1949 
under navnet Mamreweg Wine Cellar. Vinhuset er beliggende nord 
for Cape Town i distriktet Darling på Sydafrikas vestkyst. Vinmarkerne 
er Darling Cellars’ inspirationskilde nr. ét. Fra disse dybe granit-
baserede jorde, hvor bush-vinstokke dominerer, bestræber man sig 
på at producere og omhyggeligt udvælge de fineste og bedste druer 
til vinproduktionen. Atlanterhavets kølige brise er med til at give et 
køligere klima og dermed specielle vine, der skiller sig ud pga. deres 
frugt og elegante stil. Hos Darling Cellars anser man vinproduktionen 
som et håndværk og en kunst, hvor naturen spiller langt den 
største rolle. Druerne går den lange vej fra den første omhyggelige 
udvælgelse, gennem pressen, gæringen, modningen og tapningen 
med så lidt indblanding som muligt fra Darling Cellars’ vinmagere. 
Som chef-vinmageren udtrykker det: “Det, naturen giver os hvert år, 
forsøger vi med største passion og ære at indfange og tappe på flaske.”

Denne vin er produceret af druerne Cabernet Sauvignon (60%), Merlot 
(21%) og Cinsault (19%), som er dyrket i Western Cape i Sydafrika.

Det er en vin med dyb granatrød farve, delikat duft af mørke bær, 
fyldig smag af solbær, blommer og røde frugter med god balance 
mellem frugt og egetræ. En balance, der også klart fornemmes i den 
bløde og behagelige eftersmag.

Denne letdrikkelige rødvin er særdeles velegnet til kolde kødretter, 
grillet rødt kød samt ikke for kraftige sammenkogte retter.

Type:  Tør
Restsukker: Ca. 3,5 g/l



FAVORITKASSEN FAVORITKASSEN

Kontakt din vinforhandler for bestilling - gratis levering ved bestilling af minimum 6 flasker. Kontakt din vinforhandler for bestilling - gratis levering ved bestilling af minimum 6 flasker.

Har du fundet din  
nye favoritvin?

Ta’ 6 flasker for 475,- 
og få fri fragt

Har du fundet din  
nye favoritvin?

Ta’ 6 flasker for 495,- 
og få fri fragt

J. Moreau & Fils
Select Rouge
Vin de France
Frankrig

J. Moreau & Fils blev grundlagt i 1814, da en ung mand ved 
navn Jean-Joseph Moreau slog sig ned i Chablis og giftede 
sig med en lokal vinhandlers datter. Efter i starten at have 
været en pioner i Chablis er vinhuset i dag en af de største 
og ældste producenter af Chablis-vine - kendt for deres store 
know-how og vinenes stil, der altid afspejler respekt for 
jorden. Vinene fra J. Moreau & Fils sælges i dag i over 80 
lande verden over.

Denne rødvin er produceret af druerne Grenache, Syrah, 
Cinsault og Carignan, der er dyrket i det sydlige Frankrig.

Det er en letdrikkelig rødvin med flot rubinrød farve, frugtig 
duft af kirsebær, delikat og rund smag af røde frugter og 
krydderier samt en blid og behagelig eftersmag.

Denne harmoniske rødvin er særdeles velegnet til lettere 
kødretter, fjerkræ og milde oste.

Type:  Halvtør
Restsukker: Ca. 9 g/l

Corte Lavinia
Nero di Troia
Puglia I.G.T.
Italien

I 1880 grundlagde Francesco Rocca firmaet Vinicola Rocca. 
Firmaet har lige siden været en del af vinindustrien i Italien. 
Selskabet, der stadig ejes af familien Rocca, hedder i dag 
helt korrekt Angelo Rocca & Figli. I begyndelsen handlede 
Rocca kun med partivarer, men senere udvidede man med 
to vinerier med tilhørende landjord, så man nu også selv 
producerer vin. Udover de to vinerier råder Rocca over et 
topmoderne tappeanlæg og lager i Agrate Brianza, der er 
beliggende i Lombardiet, hvorfra man også distribuerer 
vinene. Det er noget af det mest prestigefyldte byggeri 
indenfor vinbranchen, som er bygget udelukkende i marmor 
og granit og består af kældre, som sikrer den optimale 
lagring af vin i både fade og tanke.

Vinen er produceret af 100% Nero di Troia-druer, der er 
dyrket i Puglia-området på Italiens “hæl”.

Det er en flot vin med klar rubinrød farve med et violet skær, 
frisk frugtduft, rund og silkeblød smag af modne frugter med 
noter af krydderier samt en lang og behagelig eftersmag.

Vinen er særdeles velegnet til kød-, pasta- og risretter samt de 
fleste oste.

Type:  Tør
Restsukker: Ca. 7,5 g/l



FAVORITKASSEN FAVORITKASSEN

Kontakt din vinforhandler for bestilling - gratis levering ved bestilling af minimum 6 flasker. Kontakt din vinforhandler for bestilling - gratis levering ved bestilling af minimum 6 flasker.

Har du fundet din  
nye favoritvin?

Ta’ 6 flasker for 499,- 
og få fri fragt

Har du fundet din  
nye favoritvin?

Ta’ 6 flasker for 599,- 
og få fri fragt

Château Pouroutou
Cuvée Eliane 2015
Bordeaux A.O.P.
Frankrig

Det er Eliane Grier, der står bag det familieejede Château 
Pouroutou i Bordeaux. Før Elianes bedstefar slog sig ned på 
vinslottet i 1940 var det beboet af spanske immigranter, der 
havde givet det navnet Pouroutou, som betyder karaffel eller glas 
fra Spanien. I 1989 overtog Eliane foretagendet som det mest 
naturlige og logiske i verden. Hun kunne slet ikke forestille sig at 
skulle noget andet. Hun lever efter naturens, planternes og månens 
rytme, mens hun lever og ånder for sine vinmarker og vine, som 
hun betragter som sine børn.

Dette er en flot Bordeaux-vin produceret af druerne Merlot (97%) 
og Cabernet Franc (3%).

Vinen har været lagret på egetræsfade i 12 måneder.

Det er en flot vin med klar mørkerød farve, intens og frugtig duft 
af hindbær og brombær med et elegant strejf af chokolade og 
lakrids. Smagen er blød og dejlig fyldig med velstrukturerede 
noter af egetræ, silkebløde tanniner samt en lang og behagelig 
eftersmag. 

Denne charmerende rødvin er særdeles velegnet til både stegt og 
grillet rødt kød, fjerkræ, vildt samt diverse oste.

Type:  Tør
Restsukker: Under 2 g/l

Paula
Malbec
Mendoza
Argentina

Denne vin kommer fra Viña Doña Paula, der er beliggende i 
ét af de højst beliggende områder i Lujan de Cuyo-regionen i 
Mendoza-provinsen i Argentina - et område, som er kendt for 
at producere argentinske vine af meget høj kvalitet. Viña Doña 
Paula råder over 760 hektar vinmarker og har siden den første 
årgang i 1999 bevist, at de er i stand til at producere og levere 
flotte kvalitetsvine fra den nye verden. Lige siden Viña Doña 
Paula blev grundlagt i 1997 har det været et af de få argentinske 
vinfirmaer, der har valgt at producere argentinske vine specielt 
tilpasset eksportmarkedernes smag. 

Viña Doña Paula producerer en serie vine under navnet Paula. 
Paula-serien består af vine, hvor størstedelen eller hele vinen er 
produceret på en enkelt druesort. De er kendetegnet ved at være 
komplekse, intense og frugtige vine i utrolig flot international stil.

Denne vin er produceret af 100% Malbec-druer, der er dyrket 
i Luján de Cuyo i Mendoza-provinsen i Argentina og har været 
lagret på ståltanke.

Det er en elegant vin med dyb rødviolet farve, intens, let krydret 
duft af tørrede urter, modne frugter, blommer og sorte kirsebær, 
velafbalanceret, delikat og blød frugtsmag samt en lang og 
behagelig eftersmag.

Vinen er særdeles velegnet til rødt kød, lam samt diverse oste.

Type:  Tør
Restsukker: Ca. 2 g/l



EKSKLUSIV ROSÉKASSE

Klein Constantia  
Cuvée Anabel - Sydafrika 

Ferraton Père & Fils  
Côtes du Rhône Rosé - Frankrig

Santa Sofia  
Bardolino Rosé - Italien

J. Moreau & Fils 
Rosé Vin de France - Frankrig

Zantsi  
Rosé - Sydafrika

Mesta  
Tempranillo Rosé - Spanien

EKSKLUSIV 
ROSÈSKASSE

 550,- 
Spar
174,-Normalpris 

724 kr.

6 dejlige vine, smagehæfte  
og gratis levering!

Støt din lokale vinforhandler

DEN STORE 
FORÅRSKASSE

 899,- 

1 x MOUSSERENDE VIN
Prosecco - Rosé Extra Dry - Italien

2 x ROSÉVINE
Klein Constantia - Cuvée Anabel- Sydafrika

Mesta - Tempranillo Rosé - Spanien

6 x HVIDVINE
Vezzani - Grillo Sicilia - Italien

Santa Sofia - Soave Classico - Italien 
Sartori - Marani - Italien 
Mesta - Verdejo - Spanien

Paula - Chardonnay - Argentina
American Wings - Riesling - Californien, USA

3 x RØDVINE
American Wings - Zinfandel - Californien, USA

Ferraton - La Tournée - Frankrig
Yalumba - The Y Series - Cab. Sauv. - Australien

Spar
336,-Normalpris 

1.235,-- kr.

12 forskellige gode vine,  
smagehæfte og  
gratis levering!

Støt din lokale vinforhandler

STORE OPLEVELSER:

- Prosecco Rosé
- Den hvide Amarone

- Eksklusiv rosényhed
- Topvinhuset Yalumba 

... og meget mere!

PRØV OGSÅ...

EKSKLUSIV 
ROSÉKASSE
6 dejlige rosévine,  

smagehæfte og  
gratis levering!

DEN STORE 
FORÅRSKASSE
12 dejlige vine til foråret,  

smagehæfte og gratis  
levering! Her er der både 
bobler, rosé, hvid og rød.


