
#149  •  Priserne er inkl. moms samt afgifter og er gældende 01.04-31.05.2021. Forbehold for afgiftsstigninger, udsolgte varer samt trykfejl.

CHILE
MONTES WINES

2020 CHARDONNAY, ESTATE
CENTRAL VALLEY

En yderst vellavet Chardonnay fra det chilenske tophus, Montes. Bouquet 
af hyldeblomst, stenfrugter og hvide blomster. Harmonisk og saftig smag, 
hvor en flot fyldighed og pæn fedme fylder smagsoplevelsen.

Oplagt ledsager til retter med fed fisk, kolde tapas-anretninger eller blot et 
glas i ”utide”. Ekstrem lækker Chardonnay til prisen!

Normalpris pr. flaske 99,-

2019 CABERNET SAUVIGNON, ESTATE
COLCHAGUA VALLEY

Fejende flot Cabernet Sauvignon – for dem der ønsker en saftig og blød 
vin uden så meget garvesyre. Noter af solbær, hindbær og sorte kirsebær 
pakket flot ind i en charmerende fyldig eftersmag.

Et godt match til mellemkraftige retter med eventuelt gris, kylling og tapas.
Et stærkt ”Value for Money” køb fra denne kvalitetsproducent!

Normalpris pr. flaske 99,-

399,-
Bland 6 fl. for

SPAR 195,-



2018 PINOT NOIR
LOVELY LILLY
SHELTER WINERY
BADEN, TYSKLAND

Fin lys og feminin Pinot Noir. Sma-
gen er sprød og kølig, med en ud-
mærket struktur samt en behagelig, 
afrundet finish.

Nyd den gerne afkølet, og til fx 
grøntsager eller grillet fisk.

Normalpris 135,-

90 Points  ·  James Suckling

2019 PINOT NOIR
NANCY’S VINES
CLINE CELLARS
CALIFORNIEN

At opkalde en vin efter sin hustru 
kræver sit mod. Indehaveren af 
Cline Cellars, Fred Cline, har dedi-
keret denne pragtfulde californiske 
Pinot Noir til sin hustru, Nancy.

Et skoleeksempel på en vellavet 
Pinot Noir fra Californien, hvor de 
mange soltimer giver perfekte mod-
ningsforhold. Saftig, prætentiøs og 
fyldig. Charmerende og harmonisk 
Pinot Noir med et fyldigt og volu-
minøst udtryk. Store glas, tak!

Normalpris pr. fl. 149,-

2016 PINOT NOIR
CUVÉE X
LEMELSON VINEYARD
OREGON, USA

En bragende flot Pinot Noir fra Ore-
gon’s tempererede klima. Bouqu-
et af sorte kirsebær, hindbær og 
jordbær samt små sorte, vilde bær 
(brombær), og en kompleks, kryd-
ret og en smule rustik stil.

Smagen er  fyldig med lækre kryd-
rede noter af  bitter chokolade, 
kaffebønner og peber. Afrundet og 
feminin eftersmag med flot harmoni 
mellem umiddelbare og komplekse 
toner.

Server den gerne til gris og lam 
med sæsonens garniture.

Normalpris pr. fl. 249,-

2017 PINOT NOIR
RIVER RETREAT
TRENTHAM, AUSTRALIEN

Fyldig og charmerende Pinot Noir 
fra ”the Wetlands” i Murray Darling 
River i det sydøstlige Australien.

De 6 måneders fadlagring skaber 
kompleksitet og dybde til vinens 
milde, frugtige stil. Kan med fordel 
nydes let afkølet ved 16 grader. En 
elegant finish, der efterlader et me-
get harmonisk indtryk.

Normalpris 99,-

2018 PINOT NOIR
ALOIS LAGEDER
ALTO ADIGE, ITALIEN
BIODYNAMISK

Fadgæret og fadlagret Pinot fra Alto 
Adige’s sceniske vinmarker.

Smagen byder på  frugtrige nuan-
cer – dominerende og så alligevel 
med  god struktur og flot fyldighed.
Aromatisk udtryk med klare noter af 
saftig hindbær og kirsebær.

Et godt match til, fjerkræ, svinekød, 
kalv eller til pasta- og risottoretter.

2018 PINOT NOIR, 1. CRU
GIVRY À VIGNE ROUGE
FRANCOIS LUMPP
BOURGOGNE

Formidabel Pinot Noir fra Premier 
Cru-marken “A Vigne Rouge” uden-
for byen Givry i den sydlige del af 
Bourgogne.

I duften finder man modne toner af 
kirsebær, morbær og hvidt peber. 
Smagen er ligeledes ret afrundet 
og frugtrig, med toner af modne, 
vilde bær. 

Hører absolut til blandt de bedste 
Côte-Chalonnaise rødvine! 

Normalpris 399,-                               

92 Points  ·  Tim Atkins

2020 ROSÉ
DOMAINE MONTROSE, SYDFRANKRIG

Indbegrebet af Sydfransk kvalitetsrosé! 

Yderst charmerende nuancer af hindbær og jordbær samt en elegant note af 
fersken. Smagen er let, halvtør og med en forrygende balance mellem frugt-
sødme og friskhed. Flot finesse. Sydfransk rosé, når det er bedst til prisen!

Normalpris pr. fl. (75 cl) 119,-

Rosé for alle! Pinot Noir fra hele verden

79,-
Tilbud

SPAR 20,-

99,-
Tilbud

SPAR 20,-
99,-

Tilbud

SPAR 36,-

349,-
Tilbud

SPAR 50,-

99,-
Tilbud

SPAR 50,-

199,-
Tilbud

SPAR 50,-
179,-

Køb 6 
fl. à 75 cl. og få 

1 fl. magnum 
gratis! 

(værdi 279,- )



Pragtfulde hvidvine verden rundt
2019 
SAUVIGNON BLANC
RIVER, CHILE

En sprød og ”græsset” Sauvignon 
Blanc. Smagen er tør og frisk med 
klare noter af hvide blomster, sten-
frugter og umodne hyldeblomster. 
Eftersmagen er behagelig og efter-
lader meget positivt indtryk

En vellavet Sauvignon Blanc til 
yderst skarp pris!

5 Stjerner  ·  GASTRO

2019 
GRÜNER VELTLINER
STEIN, ØKOLOGISK
JURTSCHITSCH
KAMPTAL, ØSTRIG

Fejende flot Grûner Veltliner fra 
marken Steinhaus omkring Loiser-
berg og Langenlois.

Aromatisk, dyb og intens duft. 
Smag af lindeblomst, friskklippet 
græs med underliggende æteriske 
og krydrede noter.

Mineralsk udtryk der vil matche 
grønne retter, skaldyr, sushi og gril-
let lys fisk.

Normalpris 169,-

2018 
RIESLING TROCKEN
ROOTS, PFALZ
TYSKLAND, ØKOLOGISK

Pragtfuld Riesling fra Pfalz i Tysk-
land. Rank, tør og mineralsk med 
alt det, man ønsker sig fra denne 
drue. Godt ”skruet sammen” og 
med fin og elegant eftersmag.

Nyd den gerne til skaldyr, salater, 
sushi, kylling og pastaretter.

Normalpris 119,-

2019 
CHARDONNAY
ALOIS LAGEDER
ALTO ADIGE, ITALIEN

Duften er meget aromatisk og 
delikat med klassiske Chardon-
nay-toner af vilde blomster, melon, 
ferskner og citrusfrugter. Tør, sprød 
og mineralsk smag med fyldig ef-
tersmag.

For dem der elsker en god italiener 
og vellavet Chardonnay!

Normalpris 199,-

93 Points  ·  James Suckling

2019 
PINOT GRIGIO
FIDORA, VENETO
ITALIEN, ØKOLOGISK

Stilren og klassisk Pinot Grigio fra 
Veneto’s ældste, økologiske vinpro-
ducent.

Lysgylden blank farve med grønligt 
skær. Aromatisk smag med mine-
ralske underliggende noter, hvor 
hvide blomster og stenfrugter træ-
der mest i karakter.

En gastronomisk vin der vil matche 
lyst kød, salater, sushi og kolde ta-
pas-anretninger på fineste vis.

Normalpris 119,-

2018 
CHENIN BLANC
DRY CREEK VALLEY
LEO STEEN WINES
CALIFORNIEN

Den danske vinmager Leo Steen 
Hansen laver her en spændende 
Chenin blanc fra Dry Creek Valley 
i Californien.

I duften finder man toner af citrus, 
jasmin, akacieblomst, kamille og ti-
mian. Smagen er sprød og tør med 
en god frugtkarakter og en velud-
viklet struktur. Lagret 5 måneder 
på ”sur lie” (bundfald) der skaber 
dybde og kompleksitet. Pragtfuld 
og spændende vin!

Normalpris 199,-

93 Points  ·  VINOUS

2018 DIALOG 
JOHANNESHOF
THERMENREGION
ØSTRIG, ØKOLOGISK

Mixet af Chardonnay-druer og 
Sauvignon Blanc-druerne i denne 
vin skaber forrygende harmoni og 
dybde.

Chardonnay-druerne tilfører vinen 
fedme og fylde, hvor Sauvignon 
Blanc tilfører friskhed og et rankt 
udtryk.

Eftersmagen er kompleks og vil 
matche asiatiske retter, kylling og 
salater på bedste vis.

Normalpris 135,-

2018 VISTAMARE
GAJA, CA’ MARCANDA
TOSCANA, ITALIEN

Kongen af italiensk vin; GAJA laver 
her en sprød og lækker Vermentino 
og Viognier-baseret herlighed.

Smagen er frisk, tør og mineralsk.  
Noter af græs, lindeblomst, citrus 
og melon harmonerer fint med af-
rundede nuancer af mirabeller, 
abrikoser, ferskner.

Et perfekt match til sushi, den store 
skaldyrs-buffet og til kylling.

Normalpris 409,-

65,- 89,-
Tilbud

SPAR 30,-
99,-

Tilbud

SPAR 20,-
99,-

Tilbud

SPAR 36,-
149,-

Tilbud

SPAR 20,-
149,-

Tilbud

SPAR 50,-
169,-

Tilbud

SPAR 30,-
349,-

Tilbud

SPAR 60,-



Tag på drømmerejsen - fra egen terrasse!
2020 LUST AUF TRAUBE
WEINGUT RIEGER
BADEN, TYSKLAND
BIODYNAMISK

Halvsød, biodynamisk alkoholfri let 
mousserende vin fra den lille kva-
litetsproducent; Weingut Rieger i 
Baden/Tyskland.

Perfekt til tapas, i solen og i gode 
venners lag.

2019 LA TORMENTA
SYRAH, SPANIEN
ROOTS BEVERAGES
ØKOLOGISK

Mørk, krydret og overordentlig vel-
lavet Syrah fra det sydlige Spanien.
Noter af mørke bær, fin krydret un-
derliggende note. Fin eftersmag 
der varer ved og ved.

Et skønt glas Syrah til stærk pris!

2020 NEW STAR ROSÉ
OLIVER COSTE
SYDFRANKRIG
ØKOLOGISK

Forfriskende, sprød og vellavet 
rosé. De røde frugtnoter såsom sol-
bær, hyben og hindbær præger op-
levelsen.

Perfekt ledsager til et godt stykke 
smørrebrød, sushi og kyllingeretter.

Normalpris 139,-

2018 CUVÉE L&B
CAIR, RIBERA DEL DUERO
SPANIEN

Ribera del Duero, når det er bedst 
til prisen! 

15% alkohol bæres imponerende 
flot igennem. 85% Tempranillo og 
15% Merlot fadlagret i 9 måneder 
og 6 måneder på flaske. Mørke 
bær, krydderier og vanille impone-
rer i glasset. Nydes i store glas.

Normalpris 179,-

2015 AMARONE
CLASSICO 
VENETO, ITALIEN

Vores bedst sælgende Amarone, 
og det er ikke uden grund! Til 199 
kroner er det et Amarone-scoop 
uden lige! 

15,5% alkohol - stor volumen, har-
moni, fyldighed og frugtintensitet 
præger oplevelsen. Glassene kan 
ikke blive store nok – bør dekante-
res!

Normalpris 249,-

SPRITZ, 30%
MEDITERRANEAN CITRUS
PURITY

Lækker, frisk og delikat ”Spritz” lavet 
på vodka og botanicals - ikke mindst 
citrusfrugter fra Sydeuropa. Spritzen 
er destilleret hele 34 gange, hvilket 
tilfører en fantastisk smagsdybde, 
sødme og harmoni. 

Oplagt som appetizer og/eller ”just 
for fun”. Husk en tør tonic - eller prøv 
den med Fidoras lækre Prosecco...

69,- 79,- 249,-99,-
Tilbud

SPAR 50,-
199,-

Tilbud

SPAR 50,-
139,-

Tilbud

SPAR 40,-
99,-

Tilbud

SPAR 80,-
99,-

Tilbud

SPAR 40,-

2018 GOLD
LIMITED EDITION
COLUMBIA CREST
WASHINGTON STATE

Hvert år udvælger Columbia Crest 
druer fra de bedste parceller til at 
lave ”GOLD Limited Release”, hu-
sets ypperste aftryk af, hvad der 
kan produceres af kvalitetsvin i Co-
lumbia Valley – til prisen!

Lavet på Cabernet Franc, Syrah og 
Malbec. Fadlagringen tilfører flot 
dybde og kompleksitet. Skønne no-
ter af hindbær, kirsebær og hyben. 

Normalpris 179,-

PROSECCO SPUMANTE
BRUT, FIDORA
VENETO, ITALIEN
ØKOLOGISK

Levende, vedvarende bobler. Duf-
ten er umiddelbar, frisk og liflig med 
nuancer af vilde blomster, mandler, 
grønne æbler, grape og ferskner. I 
munden er den frisk og intens, med 
god balance mellem strukturen og 
frugtsødmen. 

Brug den som aperitif eller til skal-
dyrs- eller fjerkræsretter. Vinen er 
også perfekt til et lille glas i ’utide’.

Normalpris 149,-



2020 
SAUVIGNON BLANC

Stilren og klassisk Sauvignon 
Blanc. Stringent, tør, mineralsk 
og rank vin.

Matche lyse fiskeretter, salater 
og sushi perfekt.

2020 
SAUVIGNON BLANC
ØKOLOGISK

En mere dyb og koncenteret 
Sauvignon Blanc end sine ”lil-
lebror”. Noter af grape, hvide 
blomster og en mineralsk ef-
tersmag der varer ved og ved.

Perfekt vinificeret og oplagt som 
sommerens ”vinøse glæde”.

90 Points  ·  Bob Campbell

2019 PINOT NOIR

Charmerende, elegant og klas-
sisk koldklima Pinot Noir. Hind-
bær noter i duft og smag der 
understøttes flot af saftig ef-
tersmag. Lettere røget udtryk.

Bør nydes af store glas.

92 Points  ·  Bob Campbell

2020 RIESLING
LANDMARK

Europæisk udtryk med sine stil-
rene friske og tørre noter. Fos-
silt underliggende udtryk, hvor 
frugtsødmen pibler nydeligt 
frem.

Perfekt sushi-vin, til salater, gris 
og grillet fisk.

2019 PINOT NOIR
FIFTH INNINGS

Enkeltmarks Pinot Noir fra hu-
sets kendte Flagship Fareham 
Lane Vineyard.

Det er ikke uden grund at denne 
cuvée anses for at være én af 
New Zealands bedste Pinot Noir. 
En fortryllende, dyb og nuance-
ret vin med stor dybde og stort 
potentiale.

Nyd den gerne af store glas til 
mellemkraftige retter.

Træet til papiret kommer fra bæredygtigt FSC skovbrug i Europa. Avisen er produceret CO2 neutralt udelukkende ved brug af vindenergi. 
Denne avis er Cradle to Cradle certificeret hvilket er din garanti for, at papir og trykfarver er produceret uden kemikalier og tungmetaller registreret på Banned List of Chemicals. 
Cradle to Cradle certificeringen er en af verdens strengeste miljøcertificeringer og den garanterer, at et produkt hverken forurener eller bruger jordens begrænsede ressourcer.

99,- 149,- 149,- 149,- 399,-

Nyhed fra New Zealand


