
DEN STORE FORÅRSKASSEDEN STORE 
FORÅRSKASSE

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

Prosecco  
Rosé Extra Dry - Italien

Vezzani 
Grillo Sicilia - Italien

Santa Sofia 
Soave Classico - Italien 

Sartori 
Marani - Italien 

Mesta 
Verdejo - Spanien

Paula 
Chardonnay - Argentina

American Wings 
Riesling - Californien, USA 

Klein Constantia 
Cuvée Anabel Rosé - Sydafrika 

Mesta 
Tempranillo Rosé - Spanien

American Wings 
Zinfandel - Californien, USA

Yalumba - The Y Series 
Cab. Sauvignon - Australien

Ferraton 
La Tournée - Frankrig  



DEN STORE FORÅRSKASSE DEN STORE FORÅRSKASSE

Har du fundet din  
nye favoritvin?

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

Har du fundet din  
nye favoritvin?

Ta’ 6 flasker for 450,- 
og få fri fragt

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.

Prosecco
D.O.C. Rosé Extra Dry 
Veneto
Italien

Denne Prosecco kommer fra Val d’Oca, der er beliggende 
ved foden af Venetos alper i regionen mellem Asolo og 
Conegliano, nord for Venezia. Firmaet blev grundlagt i 1952 
af en håndfuld vinproducenter, som havde en stærk tro på 
fordelene ved et samarbejde. Siden da er firmaet vokset, og i 
dag består kooperativet af omkring 600 producenter. I 2019 
blev området Prosecco Hills of Conegliano and Valdobbiadene 
fredet af UNESCO som World Heritage.

Vinen er hovedsageligt produceret af druerne Glera (også 
kaldet Prosecco) samt 10% Pinot Noir. Alle druerne er 
håndplukkede, og vinen er produceret på Charmat-metoden, 
hvor anden-gæringen foregår i en lukket tryktank.

Det er en flot mousserende vin med attraktiv lyserød farve, 
fine og vedvarende bobler, elegant og frugtig duft af vilde 
blomster, frisk og saftig frugtsmag med tilpas syre samt en 
behagelig eftersmag.

Denne velafbalancerede vin er særdeles velegnet som aperitif 
samt til langt de fleste fiskeretter.

Den skal serveres afkølet og bør drikkes ung.

Type:  Tør
Restsukker: Ca. 14 g/l

Vezzani
Grillo
Sicilia D.O.C.
Sicilien
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.

Denne vin fra Rocca er produceret af 100% Grillo-druer, der er 
dyrket på Sicilien, Italien.

Det er en flot hvidvin med en lys strågul farve og delikat duft  
af tropiske frugter og hvide blomster. Frisk, rund og harmonisk 
frugtsmag samt en lang og behagelig eftersmag.

Denne letdrikkelige hvidvin er særdeles velegnet som aperitif, til 
fiskeretter, lyst kød og salater.

Den skal serveres afkølet og bør drikkes forholdsvis ung.

Type:  Tør
Restsukker: Ca. 4,5 g/l



DEN STORE FORÅRSKASSE DEN STORE FORÅRSKASSE

Har du fundet din  
nye favoritvin?

Ta’ 6 flasker for 525,- 
og få fri fragt

Har du fundet din  
nye favoritvin?

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

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.

Santa Sofia
Soave Classico Montefoscarino
Soave Classico D.O.C.
Italien
 
Santa Sofias hovedkvarter og kældre er beliggende i 
Pedemonte tæt ved Verona i Italien. Pedemonte er en af 
de smukkest beliggende og mildeste zoner i det klassiske 
Valpolicella-område. Santa Sofia har igennem generationer 
opbygget og vedligeholdt et flot omdømme som en lille 
producent med høj kvalitet og har i mange år produceret 
flotte vine af allerhøjeste kvalitet. Santa Sofias vine er 
resultatet af en perfekt blanding af gamle traditioner og 
mange års erfaring tilsat moderne teknologi.

Denne hvidvin er produceret af 100% Garganega-druer fra 
Soave Classico-regionen.

Vinen har udelukkende været lagret på ståltanke for at 
bibeholde så megen frugt som muligt.

Det er en flot hvidvin med lys, strågul farve med et sølvfarvet 
skær, delikat og frisk duft af hvid fersken og appelsinskal samt 
noter af citronmelisse, stjerneanis, akacie og liljer. Smagen 
er saftig, blød og rund med frisk syre samt en lang og ren 
eftersmag.

Det er en hvidvin med personlighed, og den er særdeles 
velegnet til fiskeretter, risotto, omelet og æggekage samt oste.

Det er en vin, der skal serveres afkølet, og som bør drikkes, 
mens den er ung og stadig i besiddelse af sin friske karakter.

Type:  Tør
Restsukker: Ca. 4 g/l

Sartori
Marani Bianco Veronese I.G.T.
Veneto
Italien 
Sartoris historie går helt tilbage til 1898, hvor Pietro Sartori 
købte en vinmark og en lille kælder for at sikre stabile 
forsyninger af gode kvalitetsvine til sit hotel. Denne handling 
kom til at symbolisere grundlæggelsen af vinfirmaet Sartori 
- og vin har lige siden været Sartori-familiens kald. Der er nu 
gået over 100 år siden grundlæggelsen, og det er i dag 4. 
generation af Sartori-familien, der ejer og leder firmaet. 

Denne hvidvin er produceret af 100% Garganega-druer, 
der er dyrket på Sartoris egne vinmarker i Veneto-området 
i Italien. Druerne er håndplukkede og omhyggeligt udvalgt 
og har ligget 40 dage til tørre - samme metode som man 
anvender til Amarone-vinene, derfor kaldes Marani ”Den 
hvide Amarone”.

En del af vinen har været lagret på egetræsfade, mens resten 
har været lagret på ståltanke.

Det er en elegant hvidvin med intens gulgylden farve, delikat 
duft af modne frugter og honning, tør, blød og frisk smag 
samt en lang og behagelig eftersmag.

Denne harmoniske og velafbalancerede hvidvin er specielt 
velegnet til smagfulde pasta- og fiskeretter samt milde og 
mellemlagrede oste.

Den skal serveres afkølet og bør drikkes, mens den er 
forholdsvis ung.
 
Type:  Tør
Restsukker: Ca. 7 g/l



DEN STORE FORÅRSKASSE DEN STORE FORÅRSKASSE

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 529,- 
og få fri fragt

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.

Mesta
Verdejo
Organic
Spanien

Denne vin kommer fra Peninsula Vinicultores, som er 
grundlagt på værdier som autenticitet, bæredygtighed og 
konkurrenceevne. Fra basen i Madrid styrer firmaet vingårde 
og vinerier over hele Spanien. Hver vingård fokuserer på 
de vintyper, man er bedst til, og teamet bag Peninsula 
Vinicultores er helt unik og har rigtig mange års erfaring i 
vinbranchen.

Denne vin er produceret af 100% Verdejo-druer, der er 
organisk dyrket i Spanien. Vinen er veganer-venlig og har 
udelukkende været lagret på ståltanke.

Det er en flot hvidvin med klar strågul farve, intens og frisk 
frugtduft med noter af græs, fennikel og hvid peber, frisk og 
sprød frugtsmag i fantastisk balance med alkohol og syre samt 
en blid og behagelig eftersmag.

Denne harmoniske og velafbalancerede hvidvin er særdeles 
velegnet som aperitif, til pastaretter, salater, fjerkræ og fisk.

Det er en vin, der skal serveres afkølet og bør drikkes 
forholdsvis ung.

Type:  Tør
Restsukker: Ca. 4 g/l

Paula
Chardonnay
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. 

Denne vin er produceret af 100% Chardonnay-druer, der er 
dyrket i Mendoza-provinsen i Argentina. Vinen har været lagret 
på ståltanke for at bibeholde så megen frugt som muligt.

Det er en elegant hvidvin med flot klar gul farve, eksotisk 
duft af mango, ananas og fersken, frisk, rund og fløjlsblød 
frugtsmag samt en blid og behagelig eftersmag.

Vinen er særdeles velegnet til fisk, skaldyr, fjerkræ, salater 
samt de fleste pastaretter.

Denne velafbalancerede og harmoniske vin skal serveres 
afkølet og bør drikkes, mens den er ung og frisk.

• Doña Paula blev i 2019 certificeret som bæredygtigt 
vinhus af The Sustainability Commission of Bodegas 
de Argentina

Type:  Tør
Restsukker: Ca. 3,5 g/l



DEN STORE FORÅRSKASSE DEN STORE FORÅRSKASSE

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 950,- 
og få fri fragt

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.

American Wings
Riesling
Californien
USA 
Riesling-druen er ikke det mest oplagte valg blandt den 
brede befolkning, når der vælges hvidvin. Men derimod er 
Riesling ofte blandt eksperternes favoritdruesort - og det er 
bestemt ikke uden grund. Her er et godt eksempel på en god 
californisk Riesling.

Denne hvidvin er produceret af 100% Riesling-druer, der er 
dyrket i Californien i USA.

Vinen har udelukkende været lagret på ståltanke.

Som en magisk tropisk eliksir har duften af denne Riesling 
en opløftende effekt, som straks vil forstærke øjeblikket med 
en feel-good fornemmelse. I smagen er der perfekt balance 
mellem den lækre sødme af melon, pære og saftig fersken 
samt den friske og citrusagtige syre. Ikke for lidt, og ikke for 
meget. Det er hemmeligheden bag en god Riesling, som 
helt naturligt inviterer dig til at nyde livets mange uventede 
magiske øjeblikke. 

Denne skønne hvidvin er helt perfekt til kylling, krydrede 
madretter, oste eller helt uden noget til.

For at opnå den mest optimale nydelse anbefales det at 
servere vinen afkølet ved 6-8 ºC.    

Vinen bør drikkes forholdsvis ung.

Type:  Halvsød
Restsukker: Ca. 20 g/l

Klein Constantia
Cuvée Anabel Rosé 
Constantia
Sydafrika
Denne vin kommer fra ejendommen Klein Constantia, som blev 
grundlagt i 1685 af Simon Van Der Stel, der var den første 
hollandske guvernør i Cape Town. Vingården blev i 1980 købt af 
familien Jooste, som i en årrække brugte mange penge og megen 
tid på igen at få Klein Constantias navn spredt over hele den store 
vinverden. I 2011 valgte familien Jooste at sælge Klein Constantia 
til amerikaneren Zdenek Bakala og englænderen Charles Harman, 
der i 2012 ansatte Hans Astrom som administrerende direktør. 
Klein Constantia ligger få kilometer uden for Cape Town, hvor 
markerne med vinstokke bølger ned af bjergsiderne i et klima, der 
er perfekt til fremstilling af store vine. Klein Constantia bliver ofte 
kaldt “verdens smukkest beliggende vingård”, og i Wine & Spirits 
har Klein Constantia været blandt “Top 25 vineyards” i verden. På 
Tim James’ www.grape.co.za blev Klein Constantia i 2014 udnævnt 
til at være blandt de 20 bedste vinerier.

Vinen er fremstillet af 100% Cabernet Franc-druer, der er 
dyrket i Constantia-området i Sydafrika. Alle druerne er nøje og 
omhyggeligt udvalgt til denne smukke rosévin, som udelukkende 
har været lagret på ståltanke for at bibeholde så megen frugt og 
friskhed som muligt.

Det er en flot lyserød rosévin med delikat duft af friske blomster, 
citrus og fersken samt en forfriskende, men samtidig kompleks og 
sprød frugtsmag med et delikat strejf af krydderier, frisk syre samt 
en lang og sprød eftersmag.

Denne forfriskende rosévin er særdeles velegnet som aperitif, til 
lyse kødretter samt sommerens lette retter. Derudover er det en 
oplagt vin til buffet.

Det er en vin, der skal serveres afkølet, og som bør drikkes, mens 
den er ung og frisk.

Type:  Tør
Restsukker: Under 2 g/l



DEN STORE FORÅRSKASSE DEN STORE FORÅRSKASSE

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

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.

Mesta
Tempranillo Rosé
Organic
Spanien 
Denne vin kommer fra Peninsula Vinicultores, som er 
grundlagt på værdier som autenticitet, bæredygtighed og 
konkurrenceevne. Fra basen i Madrid styrer firmaet vingårde 
og vinerier over hele Spanien. Hver vingård fokuserer på 
de vintyper, man er bedst til, og teamet bag Peninsula 
Vinicultores er helt unik og har rigtig mange års erfaring i 
vinbranchen.

Denne vin er produceret af 100% Tempranillo-druer, der er 
organisk dyrket i Spanien.

Vinen er veganer-venlig og har udelukkende været lagret på 
ståltanke.

Det er en flot rosévin med lys jordbærrød farve, intens og 
frisk frugtduft med noter af blomster, dejlig koncentreret, 
men samtidig let og elegant frugtsmag med god og 
velafbalanceret syre samt en frisk og behagelig eftersmag.

Denne harmoniske og velafbalancerede rosévin er særdeles 
velegnet som sommervin, men passer også perfekt til pasta- 
og risretter samt andre lettere madretter.

Det er en vin, der skal serveres afkølet og bør drikkes 
fornholdsvis ung.

Type:  Tør
Restsukker: Ca. 7 g/l

American Wings
Zinfandel
Californien
USA
Vinen leveres af det familieejede ”Oak Ridge Winery”, der er 
den ældst fungerende vingård i Lodi County, der ligger lidt syd 
for Sacremento i Californien. Et område med nogle af de mest 
frugtbare landjorde i verden. Tre familier, Maggio, Reynolds og 
Dondero, driver i dag et ”state-of-the-art” vineri, der producerer 
en lang række af super-vine under forskellige brands. Målet er at 
overlevere på alle parametre - lige fra at druen plukkes på bondens 
mark til at kunden nyder vinen i glasset. Tidligere var vingården et 
kooperativ, og den dag i dag er det stadigvæk de gode forbindelser 
til kvalitetsproducenter i Californien, der anvendes til opkøb af 
druer med stor karakter.  

Denne vin er hovedsageligt produceret af druerne Zinfandel og 
derudover Rubired, Ruby Cabernet samt en blanding af andre 
rødvinsdruer, der alle er dyrket i Californien i USA. Vinen har 
udelukkende været lagret på ståltanke.

Det er en rigtig amerikansk ”Zin” - akkurat som Zinfandel fra 
Californien skal se ud og smage. En super lækker og fyldig 
rødvin, der funkler i glasset med sin skønne røde farve. Nyd den 
appetitvækkende og tiltalende duft, der fænger i det øjeblik, at 
glasset kommer i nærheden af lugtesansen. Drik den uimodståelige 
vin og få oplevelsen af en yderst fremragende frugtsmag af sorte 
kirsebær og mørk chokolade, der samtidig krydres delikat med hint 
af peber og lakrids. Eftersmagen er også harmonisk og vidunderlig. 
Det er amerikansk, når det er godt.

Vinen kan anvendes i mange sammenhænge - men den går især 
godt til tapas, kød- og pastaretter. Flere vil nok bare vælge at nyde 
et glas uden mad i tide og utide - og det vil ikke være en synd. 
Som de siger i Californien; ”It’s not a SIN to love a ZIN”. Vinen 
nydes bedst ved 16-18 ºC.    

Type:  Tør
Restsukker: Ca. 8 g/l



DEN STORE FORÅRSKASSE DEN STORE FORÅRSKASSE

Har du fundet din  
nye favoritvin?

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

Har du fundet din  
nye favoritvin?

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

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.

Ferraton
La Tournée
Vin de France
Frankrig 
Vingården Ferraton blev grundlagt i 1946 af vinavler Jean 
Orëns Ferraton. Det unge og dynamiske team, der i dag står i 
spidsen for Ferraton, består af folk, der er loyale over for deres 
arv, mens de bringer ny inspiration til vingården. De har respekt 
for jorden, naturen og klimaet, og de er ydmyge og loyale 
over for familietraditionerne, men samtidig tør de prøve noget 
nyt, og de tør skabe nyt. Alt dette er med til at give Ferraton-
vinene identitet. En identitet, der ikke er gået ubemærket hen, 
for Ferraton er stolte af at være blevet udnævnt til Producteur 
Artisan de Qualité af Collège Culinaire de France, som er en 
meget anerkendt forening grundlagt af 15 internationalt kendte 
franske kokke, som har til formål at promovere den franske 
gastronomi og dens værdier i hele verden. 

Denne vin er produceret af druerne Syrah og Grenache, der er 
dyrket i Frankrig.

De to druetyper er vinificeret hver for sig i stål- og 
cementtanke, hvorefter det endelige blend er lavet.

Det er en flot rødvin med dybrød farve med et lilla skær, 
kompleks duft af røde bær og krydderier, fyldig og 
velstruktureret frugtsmag af røde frugter med silkebløde 
tanniner samt en lang og behagelig eftersmag.

Denne harmoniske rødvin er særdeles velegnet til pasta- og 
grillretter samt oste.

Den kan med velbehag drikkes nu og de næste par år.

Type:  Tør
Restsukker: Under 2 g/l

Yalumba
The Y Series, Cabernet Sauvignon
South Australia
Australien
Yalumba, der er Australiens ældste familieejede vinfirma, blev 
grundlagt helt tilbage i 1849 af Samuel Smith i Barossa Valley i 
South Australia. Yalumba er et indfødt ord, som betyder ”al jorden 
heromkring”, og Yalumba opererer fortsat fra samme sted, hvor Samuel 
Smith grundlagde sin vingård tilbage i 1849. Vinfirmaet har været i 
samme families eje i over 170 år, og familien Hill-Smith har lige siden 
grundlæggelsen været aktivt involveret i lokalområdet i Barossa Valley 
samt i hele den australske vinindustri. Familien Hill-Smith har altid 
været optaget af bæredygtige fremgangsmåder, og igennem årene har 
Yalumba modtaget over 40 nationale og internationale anerkendelser 
for bæredygtighed. 6. generation af familien Hill-Smith står på spring 
og er allerede involveret i Yalumba. Men det er i dag 5. generation af 
familien Hill-Smith, der står i spidsen for Yalumba, hvor man udover det 
hidtil største solcellesystem i et australsk vinfirma har eget ”vingartneri” 
og et arbejdende bødkerværksted.

The Y Series fra Yalumba er en serie ikoniske og klassiske vine med 
mange spændende varianter. De er alle autentiske, veganervenlige og 
produceret af druer fra South Australias mest berømte vinregioner.
Denne vin er produceret af Cabernet Sauvignon-druer, der er dyrket i 
South Australia i Australien. Det er en ren og let fadlagret rødvin, som 
er tro mod sin oprindelse.

En skøn rødvin med dyb magentarød farve med et højrødt skær samt 
fyldig frugtduft med noter af røde bær, mørke kirsebær og blommer. 
Det er en letdrikkelig rødvin med fyldig og sprød frugtsmag, bløde 
tanniner samt en lang og behagelig eftersmag.

Denne harmoniske og velafbalancerede rødvin er et godt valg til grillet 
og stegt kød, lasagne, grøntsagsretter eller milde oste.

• 92 point i Wine Enthusiast, oktober 2020

Type:  Tør
Restsukker: Under 2 g/l



DEN STORE FORÅRSKASSE DEN STORE FORÅRSKASSESMAGEN AF FORÅR...

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.



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

FAVORITKASSEN:

Château Pouroutou 
Cuvée Eliane, Bordeaux - Frankrig

Doña Paula  
Paula Malbec - Argentina

J. Moreau & Fils  
Select Rouge - Frankrig

Corte Lavinia 
Nero di Troia - Italien

Zantsi  
Cab. Sauvignon/Merlot - Sydafrika

Esencia de Fontana  
Tempranillo - Spanien

FAVORIT- 
KASSEN
 495,- 

Spar
171,-Normalpris 

666 kr.

6 dejlige vine, smagehæfte  
og gratis levering!

Støt din lokale vinforhandler

PRØV OGSÅ...

EKSKLUSIV 
ROSÉKASSE
6 dejlige rosévine,  

smagehæfte og  
gratis levering!

DEN RØDE 
SMAGEKASSE

6 skønne rødvine,  
smagehæfte og  
gratis levering!


