
Land: Frankrig 

Område: Bourgogne

ejer: Bouchard Aine & Fils 

årgang:2013

Type: Rødvin 

FLaskesTørreLse: 75 cl 

Lukning: Korkprop 

areaL:

jOrdbund: 

VinsTOkke: 

druesammensæTning:  
100 % Pinot Noir 

dyrkningsmeTOde: 

HøsT: September

gæring: 

Lagring: 9 måneders lagring på ege-
træsfade, hvoraf 20 % er nye.

LagringspOTenTiaLe: 3-6 år

aLkOHOL: 12,5 %

resTsukker: 

anbeFaLeT serVeringsTemp.:  
18°C

 
 

COmmended
DeCANteR  

WoRlD WiNe AWARDS 2014  
(åRg. 2012)

bouchard aîné
bourgogne pinot noir réserve

bourgogne, Frankrig

På vejen som fører rundt om Beaunes absolutte centrum 
ligger et smukt og stilfuldt palæ, ”Hotel du Conseiller du 
Roy”. Det er dog ikke noget hotel, men man er meget 
velkommen til at besøge huset og kældrene. 

Det er her Bouchard Aîné & Fils har adresse. og det er her, 
at man kan opleve fortiden og nutiden smelte sammen i 
traditioner, som er mere aktuelle end nogensinde. 

Vi skal finde starten af Bouchard Aîné & Fils i første halvdel 
af 1700-tallet. Michael Bouchard var manufakturhandler 
fra grenoble. Han rejste jævnligt gennem Bourgogne på 
sin vej til Flandern og Belgien, hvor han solgte sine varer. 
ofte købte han nogle flasker Bourgognevine til at tage 
med til sine kunder. De var åbenbart så tilfredse med 
hans valg at de bad ham bringe mere af den gode vin. 
Det gav ham lyst til, sammen med sin søn at blive 
vinhandlere. og i 1750 etablerede de sig som sådan i 
Beaune og blev blandt de første virkelige købmænd 
i distriktet. et job som er gået i arv fra generation 
til generation. Fra ældste søn til ældste søn (Ainé 
betyder ældste). et stærkt familiefirma, som altid 
har spillet en rolle i Beaunes politiske liv. Mest 
markant var Paul Bouchard (1814-1898) som 
var borgmester og præsident for Hospice de 
Beaune.

Smagen er fyldig, men blid og lang, 
og den kan være svær at kategori-
sere. Den kan spænde mellem stærke 
jordlige aromaer som skovbund og 
svampe, til helt andre dimensioner af 
frugtbarhed som violer, kirsebær og 
andre røde bær. ens for dem alle er dog den 
harmoniske og sublime kombination af frugt, 
alkohol, fylde og tannin. Det er forståeligt, 
at de forskellige dybder i druen er grund for 
megen omtale.

Pinot Noir er utrolig alsidig, når det kommer 
til mad. Den rykker grænsen for hvornår man 
plejer at bruge rød- og hvidvin, da den nær-

mest passer ind i hele madspektret.

pr. fl. kr.



Land: Frankrig

Område: Bordeaux Supérieur

ejer: Alain Aubert

Type: Rødvin

FLaskesTørreLse: 75 cl

Lukning: Korkprop

areaL: 10 ha

jOrdbund:  
ler-, kalk- og grusholdige jorder

VinsTOkke:  
Vinstokkene er plantet med en tæt-
hed på 5.000 stk. pr. ha og har en 
gennemsnitsalder på 30 år.

druesammensæTning:  
80% Merlot 
10% Cabernet Sauvignon 
10% Cabernet Franc

HøsT:  
Maskinhøstet og grundigt sorteret

gæring: temperaturkontrolleret  
gæring ved 30°C i 25-30 dage

Lagring: Ståltanke

aLkOHOL: 12,5%

 
 

 ”bOrdeaux  
- kVaLiTeT FOr aLLe”

ViNeN eR BlANDt 55  
uDVAlgte ViNe til ViNguiDeN

Château de macard
bordeaux supérieur

Frankrig

Château de Macard ligger nær byen Pessac-sur-
Dordogne i den østligste del af Bordeaux-distriktet, 
Sainte-Foy-Bordeaux. Sainte-Foy-Bordeaux ligger på 
Dordogne-flodens venstre bred, 60 km øst for byen 
Bordeaux.

Ved høsten i slutningen af september og i begyndel-
sen af oktober er druerne fuldmodne og af særlig 
god kvalitet. Druerne plukkes med maskine og gen-
nemgår en grundig sortering, inden de afstilkes og 
presses.

Vinificationen er traditionel. gæringen finder sted 
ved en kontrolleret temperatur på 30ºC for at bevare 
druernes ædle frugt i den endelige vin. Når gæringen 
efter 25 – 30 dage er forbi, modnes vinen efter-

følgende på rustfri ståltanke, inden den tappes 
på flaske.

Château de Macard, Bordeaux Supérieur, frem-
står med en intens rubinrød farve, smagen er 
fyldig med god struktur og modne tanniner, 
afsluttet af den krydrede frugtrige bouquet.

Vinen er en fin ledsager til rødt kød, kalv, lam, 
gris og ost.

pr. fl. kr.



Land: italien

Område: Abruzzo

Type: Rødvin

FLaskesTørreLse: 75 cl

Lukning: Skruelåg

druesammensæTning:  
Montepulciano

aLkOHOL: 11 %

anbeFaLeT serVeringsTemp.: 
18°C

montepulciano
d’abruzzo Le rubinie

italien

omtrent midt på italiens Adriaterhavskyst, stik øst 
for Rom, ligger Abruzzo, der rangerer som italiens 
mængdemæssigt femtestørste region. Her produce-
res fine små vine, der ikke stjæler mange overskrifter 
i vintidsskrifter, men til gengæld som regel er vel-
lavede, friske og frugtige, og ikke mindst meget 
moderat prissat. 

De røde vine fra området hedder Montepulciano 
d’Abruzzo, de hvide vine hedder trebbiano d’Abruzzo

Montepulciano d’Abruzzo le Rubinie har en intens 
rubinrød farve med diskrete violette nuancer.

Vinen har en behagelig tør smag og en fyldig velaf-
balanceret eftersmag.

Velegnet til grillet kød, svinekød, pølser og vildt.

pr. fl. kr.



Land: italien

Område: Piemonte, Barolo

ejer: giovanni Sordo

årgang: 2010

Type: Rødvin

FLaskesTørreLse: 0,75l

Lukning: Korkprop

druesammensæTning: Nebbiolo

dyrkningsmeTOde: 
Håndplukket i september. Vinen mod-
nes først på nye egetræsfade, hvoref-
ter den udvikler sig ved  flaskelagring 
flere år frem i tiden. 

Lagring:  
Ca. 10-12 år i en god kælder.

LagringspOTenTiaLe: 

aLkOHOL: 13,5%

resTsukker: 1,2 g/l   

barolo gioso
d.O.C.g. 

italien

Vinenes konge er lavet på Nebbiolo-druen, som giver 
mørke, tætte vine med en dyb vild duft og en smag, 
som forbedres og nuanceres ved års lagring.

Navnet gioSo kommer af ejerens for- og efternavn, 
giovanni Sordo.

Vingården ligger i Castiglione Falletto, og drives i 
dag af faderen giovanni og sønnen giorgio og har 
været i familiens eje siden år 1900.

Vinen er håndplukket og gæret ved 28-30 grader 
i 10 dage. Skindkontakten varede 12 dage. Den er 
fadlagret på små franske egefade i to år og derefter 
flaskelagret i et år.

pr. fl. kr.



Land: italien

Område: Piemonte

ejer: Zonin

årgang: 2010

Type: Rødvin

FLaskesTørreLse: 0,75l

Lukning: Korkprop

areaL: 110 ha

VinsTOkke:  
Vinstokkene er i gennemsnit 12 år 
gamle.

druesammensæTning: 
100% Barbera 

dyrkningsmeTOde:  
lagret 6 måneder på små franske 
egetræsfade

aLkOHOL: 13,5%

resTsukker: 2 g/l  

barbera d’asti
Castello del poggio

italien

ejendommen, Castello del Poggio, ligger ved Asti 
i Piemonte, Norditalien. ejendommen har i det 18. 
århundrede været et stort gods med syv gårde under 
sig. Vindyrkning var den vigtigste del af ejendom-
men. Bersano-familien solgte til Zonin-familien, 
der udvidede vindyrkningen til at omfatte i alt 110 
hektar. Samtidig byggede de et ultramoderne vineri. 
i dag har vinstokkene en alder på 12 år.

Vinifikationen foregår klassisk ved at druerne 
forsigtigt knuses og mosten med skallerne gærer i 
en roterende tank i ca. en uge for at trække mest 
mulig aroma og farve ud. lagringen foregår på små 
egetræsfade af fransk eg i 6 måneder.

Farven på den færdige vin er tegl-stensrød. Duften 
er typisk for Barberadruen med en moden og fyldig 
karakter. Smagen er intens, tør og blød.

pr. fl. kr.



Land: Frankrig

Område: Alsace

ejer: Dopff au Moulin

årgang: 2013

Type: Hvidvin

FLaskesTørreLse: 75 cl

Lukning: Skruelåg

druesammensæTning:  
100% Riesling

aLkOHOL: 12,5%

resTsukker: 4,4 g/ltr.

sødmegrad: 
 
 
 
 

dopff au moulin
riesling Traditionelle

alsace

Dopff au Moulin har fremstillet vin i den underskønne 
by Riquewihr siden 1574 og er et af verdens ældste 
familieejede vinfirmaer.

Vinene i serien med den diamantformede etiket er 
fremstillet af druer der kommer fra familiens egne 
marker eller fra marker tilhørende producenter med 
langvarige kontrakter.

Riesling er uden sammenligning den mest kendte 
af Alsace’s druesorter. Den friske, mineralske stil er 
karaktertræk, der har medvirket til områdets berøm-
melse. Hele 22 % af vinstokkene i Alsace er Riesling. 

Riesling druer har været dyrket i Alsace siden det 15. 
århundrede. Det er den druesort der modner sidst i 
Alsace, da den kræver kølige nætter for at opnå fuld 
modenhed. i gennemsnitsår overhaler den som regel 
de andre druesorter i kvalitet. Riesling kaldes derfor 
ofte for ”Kongen af Alsace.”

Dopff au Moulin Riesling tilbyder en elegant frugtag-
tig aroma med bl.a. lemon, grape og fersken, men 
også noter af hvide blomster. 

Smagen er tør, intens og frisk, med god fyldig 
struktur.

Vinen er særdeles velegnet til muslinger, fjerkræ 
og lyst kød.

pr. fl. kr.



Land: Frankrig

Område: Alsace

ejer: Dopff au Moulin

årgang: 2013

Type: Hvidvin

FLaskesTørreLse: 37,5 cl

Lukning: Skruelåg

druesammensæTning:  
100% Riesling

aLkOHOL: 12,5%

resTsukker: 4,4 g/ltr.

sødmegrad: 
 
 
 
 

dopff au moulin
riesling Traditionelle

alsace

Dopff au Moulin har fremstillet vin i den underskønne 
by Riquewihr siden 1574 og er et af verdens ældste 
familieejede vinfirmaer.

Vinene i serien med den diamantformede etiket er 
fremstillet af druer der kommer fra familiens egne 
marker eller fra marker tilhørende producenter med 
langvarige kontrakter.

Riesling er uden sammenligning den mest kendte 
af Alsace’s druesorter. Den friske, mineralske stil er 
karaktertræk, der har medvirket til områdets berøm-
melse. Hele 22 % af vinstokkene i Alsace er Riesling. 

Riesling druer har været dyrket i Alsace siden det 15. 
århundrede. Det er den druesort der modner sidst i 
Alsace, da den kræver kølige nætter for at opnå fuld 
modenhed. i gennemsnitsår overhaler den som regel 
de andre druesorter i kvalitet. Riesling kaldes derfor 
ofte for ”Kongen af Alsace.”

Dopff au Moulin Riesling tilbyder en elegant frugt-
agtig aroma med bl.a. lemon, grape og fersken, men 
også noter af hvide blomster. 

Smagen er tør, intens og frisk, med god fyldig struk-
tur.

Vinen er særdeles velegnet til muslinger, fjerkræ og 
lyst kød.

pr. fl. kr.



Land: italien

Område: Sicilien

ejer: Feudo Arancio

årgang: 2010

Type: Hvidvin

FLaskesTørreLse: 75 cl

Lukning: Korkprop

druesammensæTning:  
80 % grillo og  
20 % Viognier

HøsT: grillo høstet midt i september, 
Viognier høstet 1. uge i september.

gæring:   
grillo: 70 % af druerne gennemgår 
en blød presning, de resterende 30 % 
udblødes med skindet i 12 timer ved 
10ºC, herefter pumpes mosten over 
ved 12ºC i 24 timer. gæring ved 16ºC 
i 10 dage. 
Viognier: Blød presning, mosten  
pumpes over i 24 timer ved 12ºC.  
gæring i 3 år gamle barriques.

Lagring:  
grillo lagret i ståltanke.  
Viognier lagret 8 måneder i egetræs-
fade. efter blandingen er vinen lagret 
4 måneder i ståltanke og 4 måneder 
i flasken.

aLkOHOL: 13 %

anbeFaLeT serVeringsTemp.: 
10-12ºC

Feudo arancio
dalila - grillo/Viognier

sicilien - italien

Feudo Arancio ligger i Agrigento i det sydlige Sicilien 
ud til Middelhavet. Deres udvalg af vine er både de 
bedste lokale druer, som grillo og Nero d´Avola, men 
også klassiske druer, som Chardonnay, Merlot, Syrah 
og Cabernet Sauvignon

Den sicilianske drue grillo og Viognierdruen, der 
normalt er hjemmehørende i Rhône, giver her en 
harmonisk blanding, der er tydeligt afspejler smagen 
af Siciliens sol og varme. 

Denne aromatiske vin afspejler elegant det store 
ønologiske potentiale Siciliens har i sine hvide vine. 
i denne vin bringer grillodruerne intense, eksotiske 
og tropiske noter af mango og sarte noter af hvide 
blomster og stenfrugter. Viognier trives fortrinligt 
på Sicilien og giver delikate strejf af fersken, abrikos 
og citrus med antydninger af vilde blomster og frisk 
honning. Bag disse to komponenter finder man et 
raffineret element af eg, med respekt for druernes 
særlige egenskaber.

Feudo Arancio Dalila har en lys gylden farve med 
grønne strejf og en intens aroma af tropisk frugt 
og jasmin, med sarte noter af fersken, abrikos 
og citrus. Smagen er fyldig og kraftfuld, med 
behagelige vanilje undertoner.

Vinen er velegnet til fisk og skaldyr, pastaretter 
med grøntsager, lyst kød og til fisk.

pr. fl. kr.



ejer: Michel Picard

Land: Frankrig

Område: Bourogne

druesOrTer:  
100% Chardonnay

aLkOHOL: 12,5%

Chablis
michel picard
bourgogne - Frankrig

Vinfirmaet Michel Picard blev grundlagt 
i 1951 på Chateau de Chassagne-Mon-
trachet, lige syd for Beaune i Bourgogne, 
hvor firmaet stadig har sit hovedsæde. 
Fra meget beskedne vinmarker på kun 2 
ha er firmaet støt vokset gennem årene 
og er i dag et moderne vinfirma med 
egne marker og en stor eksport til hele 
den vindrikkende verden. 

Michels Picards Chablis produceres på 
traditionel vis med mekanisk høstede 
druer, der presses umiddelbart efter høst 
og gærer i rustfri ståltanke. Vinen lagres 
i 11-12 måneder med gærresterne for at 
få en blødere og mere harmonisk smag.

Farven er let gylden og aromaen inde-
holder både grapefrugt og abrikos. 
god balance mellem  mineralsk smag 
og den gode finesse. Smagen har både 
citrus og blomster og ender med en lang 
eftersmag.

Den ret tørre og friske smag passer fint 
til stegt fisk og en mild, friskost, f.eks. 
gedeost.

pr. fl. kr.



Land: Frankrig

Område: Alsace

ejer: Dopff au Moulin

Type: Mousserende

FLaskesTørreLse: 75 cl

Lukning: Korkprop

druesammensæTning:  
50% Pinot Blanc og 
50% Auxerrois

gæring: gæres i temperatur kontrol-
lede ståltanke. 2. gæring på flasken.

aLkOHOL: 12 %

resTsukker: 7 g/ltr.

sødmegrad: 
 
 
 
 

dopff au moulin
Crémant d’alsace Cuvée julien

alsace

Det var den innovative Julien Dopff der i starten af 
1900-tallet fik demonstreret „methode champag-
noise” og herefter forskede i to år, hvilket frembragte 
forløberen til en helt ny type vin: Cremant d’Alsace. 
Appellationen Cremant d’Alsace blev oprettet i 1976.

Druerne til denne vin er håndplukket fra marker 
omkring Riquewihr og Colmar. Vinmarkerne består 
af veldrænet lys sandet jord.

Druerne presses hele og begrænses til 100 liter 
most fra 150 kg druer. Den første gæring foregår 
i temperaturkontrollerede ståltanke., og den anden 
gæring foregår i flasken. Computerstyrede gyropa-
letter styrer ”remuage”-processen hvor flaskerne i 
faste intervaller roteres og vippes for at samle gær-
resterne, der herefter fjernes (dégorgement) efter 18 
måneder.

Vinen har en lys gylden stråfarve, med en jævn strøm 
af fine bobler. Aromaen er fyldig og blomsteragtig. 
Smagen er tør, fyldig, og elegant mousserende 
med god længde.

Cuvée Julien er en dejlig frisk mousserende vin 
der er let at drikke. ideel som aperitif eller til et 
glas ved festlige lejligheder.

pr. fl. kr.



ejer:  
Smith Woodhouse & CA., lDA

Land: Portugal

druer:  
touriga Nacional 
touriga Francesa 
tinta Barroca 
tinta Roriz 
tinta Cao

aLkOHOL: 19%

smith Woodhouse
Fine Tawny port

portugal

ordet tawny bruges som en bred vifte 
af meget forskellige portvine. teoretisk 
betyder tawny at vinen har været lagret 
på fad så meget længere end ruby at 
den har mistet farve og er blevet gylden-
brun (tawny). Men i praksis er meget af 
den tawny portvin der sælges i dag ikke 
ældre end en gennemsnitlig ruby og kan 
derfor købes til sammen pris. 

Forskellen på en kommerciel ruby og 
en tawny, som sælges i dag, er at mens 
ruby’en fremstilles af en blanding af 
mørke vine så fremstilles tawny ofte af 
lysere vin fra de mere magre vinmarker i 
Baixo Corgo, hvor druerne kun sjældent 
modnes til dybde eller intensitet. 

Mange tawny-portvine får lov til at blive 
oppe ad floden længere end andre, for 
at varmen skal fremme modningen.

pr. fl. kr.



Land: Portugal

ejer: Smith Woodhouse & CA., lDA

Type: Portvin

FLaskesTørreLse: 75 cl

Lukning: Korkprop

druesammensæTning:  
touriga Nacional 
touriga Francesa 
tinta Barroca 
tinta Roriz 
tinta Cao

Lagring: 4-6 års fadlagring  
og 4 års flaskelagring

aLkOHOL: 20 %

smith Woodhouse
Late bottled Vintage

portugal

i modsætning til de fleste andre “late Bottled Vinta-
ges” er Smith Woodhouse et af de få portvinshuse, 
som fortsat kan tilbyde denne vintype fremstillet på 
traditionel vis.

Vinen er en blanding af de bedste kvaliteter, men alle 
fra den samme vinhøst. efter lagring på fade imellem 
4 og 6 år, tappes vinen direkte på flaske, men uden 
filtrering. 

efter yderlige ca. 4 års lagring på flaske, sendes 
vinen i handelen, hvor den kan drikkes straks, men 
vil udvikle sig ved yderligere lagring.

Processen med at vinen ikke filtreres ved tapningen 
i flasker, er den samme som benyttes ved fremstil-

ling af almindelige vintages. Derfor vil Smith 
Woodhouse “late Bottled Vintage” fortsætte 
modningen på flaske og efter 10 til 15 år være 
smagsmæssigt på højde med mange vintages.

eftersom prisen på en flaske Smith Woodhouse  
“late Bottled Vintage” er ca. 1/3 del af prisen 
på en flaske vintage, er der her tale om en 
særdeles gunstig investering for de virkelige 
portvinselskere.

pr. fl. kr.



Land: italien

Område: Abruzzo

Type: Hvidvin

FLaskesTørreLse: 75 cl

Lukning: Skruelåg

druesammensæTning:  
trebbiano

aLkOHOL: 11,5 %

anbeFaLeT serVeringsTemp.: 
11-12ºC

Trebbiano
d’abruzzo Le rubinie

italien

omtrent midt på italiens Adriaterhavskyst, stik øst 
for Rom, ligger Abruzzo, der rangerer som italiens 
mængdemæssigt femtestørste region. Her produc-
eres fine små vine, der ikke stjæler mange over-
skrifter i vintidsskrifter, men til gengæld som regel 
er vellavede, friske og frugtige, og ikke mindst meget 
moderat prissat. 

De røde vine fra området hedder Montepulciano 
d’Abruzzo, de hvide vine hedder trebbiano d’Abruzzo

trebbiano d’Abruzzo le Rubinie er en delikat hvidvin 
med en strågylden farve og en  behagelig velduft-
ende aroma. Smagen er elegant og harmonisk.

Vinen er velegnet til forretter med fisk og skaldyr 
og til stegt fisk.

pr. fl. kr.



Land: France

Område: Muscat Beaumes  
de Venise Village

ejer:  
Vignerons de Beaumes de Venise

Type: Hedvin

FLaskesTørreLse: 

Lukning: Korkprop

areaL: Ca. 310 ha

jOrdbund: Sandjord

VinsTOkke: 
Vinstokkene er mellem 20 og 30 år 
gamle 

druesammensæTning:  
100% små tykskallede Muscat druer.

aLkOHOL: 15,5%

resTsukker: 110 g/literAnbefalet 
serveringstemp.:

muscat de beaumes de Venise
appellation muscat de beaumes de Venise Controlée

Frankrig

Hvordan fremstiller man Muscat de Beaume de 
Venise AoC ?

Man benytter 100% små tykskallede Muscat druer, 
som plukkes i flere omgange, idet sukkerindholdet 
skal være meget højt (ca. 252 gr. sukker pr. liter). 
efter en omhyggelig udvælgelse af druerne, pres-
ses disse med forsigtighed, og mosten gærer i 21 
dage ved 15 grader. Derefter stoppes gæringen ved 
tilsætning af ren alkohol, så vinen holder ca. 15%.

Vinen har en flot gylden kulør. Duften er sammensat 
af frugt og blomster, og smagen er fyldig og frugt-

agtig med et strejf af citron.

Bør serveres meget kold, ca. 6-7°C og er den 
ideelle vin som aperitif eller som dessertvin.

pr. fl. kr.


