
Priserne er inkl. moms samt afgifter og er gældende 15.03-31.08.2021. Forbehold for afgiftsstigninger, udsolgte varer samt trykfejl.

FRANKRIG
2020 MOULIN DE GASSAC CLASSIC ROSÉ
MAS DE DAUMAS GASSAC, HÉRAULT

Ikke uden grund én af vores bedst sælgende! Typisk syd-
fransk farve; blank, lys pink. Duften er meget umiddelbar 
med toner af jordbær og hindbær. I smagen er vinen først 
sprød og liflig, men efter få sekunder udvikler den en under-
skøn fylde og rundhed. 

Normalpris 99,-

ITALIEN
2020 CHIARETTO BARDOLINO CLASSICO
CANTINE LENOTTI, VENETO

Forrygende Chiaretto fra anerkendte Cantine Lenotti med 
lækre noter af hindbær i både duft og smag. Den frugtige 
smag afbalanceres flot med det friske pift i vinen. Yderst 
vellavet og harmonisk rosé, der afrundes på flotteste vis. En 
vin, der  smager af sommer ved Gardasøen...

Normalpris 99,-

FRANKRIG
2020 ROSÉ
DOMAINE MONTROSE, CÔTES DE THONGUE

Indbegrebet af Sydfransk kvalitetsrosé! Yderst charmeren-
de nuancer af hindbær og jordbær samt en elegant note af 
fersken. Smagen er let, halvtør og med forrygende balan-
ce mellem frugtsødme og friskhed. Flot finesse. Sydfransk 
rosé, når det er bedst til prisen!

Normalpris
pr. fl. 75 cl. 119,-

FRANKRIG
2020 ROSÉ
MAS LA CHEVALIÈRE, IGP PAYS D’OC

En liflig og vellavet rose fra én af Frankrigs store vinfamilier; 
Laroche. Frisk og tør fra de bølgende bakker i Sydfrankrig. 
Smagsnoter af hindbær, ribs og hyben. Eftersmagen byder 
på solbær og et strejf af kirsebær. Matcher mellemkraftige 
retter.

ROSÉ FOR ALLE!

79,-
Tilbud

SPAR 20,-

79,-
Tilbud

SPAR 20,-

99,-
Tilbud 75 cl.

SPAR 20,-
99,-

Køb 6 

fl. à 75 cl. og få 

1 fl. magnum 

gratis! 

(værdi 279,- )



SPANIEN
2020 CALENDAS ROSADO
BODEGAS OCHOA, NAVARRA
ØKOLOGISK

Flot laksefarve med skønne noter af kirsebær 
og jordbær samt en flot, halvtør kompleksitet. 
Eftersmagen er meget ren og charmerende. 

En vellavet og liflig vin, som egner sig godt til 
alle forretter, salater, kolde buffeter eller lyse 
kødretter. Prøv den også til fisk eller ganske en-
kelt som et lille glas på terrassen. 

Normalpris 99,-

FRANKRIG
2020 ROSÉ PRESTIGE
DOMAINE MONTROSE
CÔTES DE THONGUE, SYDFRANKRIG

For dem der ønsker lidt mere – af det hele. Skøn 
rosé lavet på over 50 år gamle vinstokke - 70% 
Grenache, 25% Rolle og 5% Syrah i vindistriktet 
Cotes-du-Thongue i Sydfrankrig. 

En sprød og frugtig duft samt nuancer af citrus, 
granatæbler og kirsebær. Smagen er fyldig og 
elegant med dybe, modne toner af røde bær 
og hyben. 

Server den til salater, fisk, skaldyr eller fjerkræ.

Normalpris 169,-

ITALIEN
2019 RAMORO, PINOT GRIGIO
ORSOGNA, ABRUZZO
BIODYNAMISK

Et sublimt glas biodynamisk rosévin fra én af 
Midtitaliens bedste biodynamiske producenter.
Flot kobberrød farve der kommer fra skindet på 
Pinot Grigio-druerne, som vinen er lavet på. 

Vinen besidder en imponerende dybde og 
kompleksitet. Oplagt til mad, hvor vinens kryd-
rede eftersmag vil matche lyst kød, og fisk.

Normalpris 149,-

FRANKRIG
2019 BY. OTT ROSÉ
DOMAINES OTT
BANDOL,SYDFRANKRIG

Et mesterværk af en rosé fra Provences vinøse 
tophus: Domaines Ott.

Dyb og interessant bouquet af solbær og 
hindbær med krydret underliggende note. En 
rank og næsten sprød rosevin med eksotiske 
smagsnoter samt en mild og meget charmeren-
de eftersmag. 

Grillet laks, kylling, kolde tapas og salater vil 
elske denne vin.

FRANKRIG
2020 VOL DE NUIT ROSÉ
LE LOUP BLEU, PROVENCE
ØKOLOGISK

Underskøn og nuanceret rosé fra Côtes de 
Provence’s imponerende vinmarker.

Tydelige noter af hindbær og solbær der kom-
mer fra Grenache-druerne, og med en kraft og 
styrke fra Syrah-druerne. Fin og charmerende 
finesse, hvor smagskomponenterne finder 
sammen på pragtfuld vis.

Et oplagt glas for dem der elsker god kvalitets 
rosevin – i gode venners lag.

FRANKRIG
2020 ROSÉ, CHÂTEAU ROMASSAN
DOMAINES OTT
BANDOL,SYDFRANKRIG

Ganske enkelt i absolut særklasse! 

Domaines Ott har de seneste årtier fuld for-
tjent deres placering øverst på kvalitets-stigen 
af sydfranske rosévine. På den ene side en 
”bredskuldret”, kompleks vin og på den anden 
side en vin med stor elegance og finesse.

Røde bær præger duft og smag, hvor en let 
krydret underliggende smagsnote binder det 
perfekt sammen. Hvis du går efter det bedste...

SOMMER PÅ FLASKE GRAND CRU ROSÉ

139,- 199,- 299,-99,-
Tilbud

SPAR 50,-
139,-

Tilbud

SPAR 30,-
79,-

Tilbud

SPAR 20,-



SPARKLING ROSÉ

199,-119,-
Tilbud

SPAR 30,-
79,-

Tilbud

SPAR 20,-

FRANKRIG
VEUVE D’ARGENT BRUT ROSÉ
LOUIS BOUILLOT, BOURGOGNE

En skøn mousserende rosé, der byder på en 
flot, sart, rosafarve samt fine og vedvaren-
de bobler. I duften finder man delikate toner 
af hindbær, hyben og kirsebær samt en god, 
halvtør friskhed. Smagen er elegant med mine-
ralske, halvtørre noter, der afslutter med en flot 
kompleksitet og intensitet.
 
Bør nydes ved 10 grader – sammen med dem, 
du holder af!

Normalpris 99,-

ITALIEN
2020 PROSECCO ROSÉ
VINTAGE BRUT NATURE
FIDORA, VENETO, ØKOLOGISK

Fidora, der i øvrigt var den første økologiske 
vinproducent i det nordlige Veneto, laver her et 
sandt ”boblende rosé-scoop”.

Flot lys pink farve med flotte bobler. Hindbær, 
melon og solbær præger smagsindtrykket. Flot, 
opulent og så fint ”skruet sammen”.

En herlig Prosecco med masser af nuancer, og 
med en skøn charme fra start til slut.

Normalpris 149,-

SPANIEN
2017 DE NIT ROSÉ
RAVENTÓS I BLANC, PENEDÈS
ØKOLOGISK

Raventós har med denne vin virkelig lagt sig i 
selen med at lave en skøn, mouserende rosé.

Roséen er primært lavet på Xarel-lo, Parellada 
og Macabeo druer, der hver især tilfører vinen 
et flot smagsbillede. I duften finder man toner 
af wienerbrød, hasselnødder og en sart aroma 
af hindbær til sidst. I smagen er den frisk og 
sprød, med en god balance mellem tørhed og 
frugt. God kompleksitet i eftersmagen. 

Meget elegant og festlig mousserende rosé, 
både serveret alene eller sammen med skaldyr 
eller fisk. Lad foråret og sommeren begynde!


