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André Robert er et lille familieejet domaine/grower beliggende i hjertet af Le Mesnil-sur-Oger. Skabt i
1960 af Andre Robert og siden er nogle af områdets bedste parceller (Grand Cru) blevet opkøbt, så
man i dag ejer små 14 hektar. Ingen druer eller most opkøbes fra andre producenter.
I dag er det Claire Robert der sammen med sin far Bertrand står bag vinene.
Filosofien er at vinene laves i marken, er druerne sunde og gode, så bliver vinen det også.
Hver lille parcel vinificeres hver for sig, non-vintage lagres minimum 3 år før frigivelse og vintage
lagres minimum 6 år.
Stilen er frisk og sprød, lav dosage og så har vinene en fantastisk renhed.
Stor Grand Cru Les Mesnil-sur-Oger Champagne, hvor priserne endnu ikke er stukket helt af.
Les Jardin du Mesnil Grand Cru Brut Blanc de Blanc 37,5 cl.
Rose de Vignes Les Mesnil Brut
Les Jardin du Mesnil Grand Cru Brut Blanc de Blanc
Les Jardin du Mesnil Grand Cru Brut Blanc de Blanc Magnum
2008 Seduction Millésime (60 % Chardonnay/40 % Pinot Noir)
2009 Terre de Mesnil Grand Cru Blanc de Blancs Millésime
2006 Collection d’Auteur Extra Brut Blanc de Blancs Millésime
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Leclaire-Thiéfaine er et lille gammelt domaine, grundlagt i 1878. Domainet består af 4 hektar i Grand
Cru Avize, Cramant og Oger. De sidste to hektar er i Premier Cru terroir Grauves og Chatillon-surMarne.
I dag er det Reynald-Leclaire der står i spidsen for domainet sammen med børnene Apolline,
Guillemette, Constantin og Mayeul. Familien tager sig af arbejdet i markerne og ansvaret i kælderen er
lagt i hænderne på Erick de Sousa (de Sousa Champagne).
Det gamle domaine har været igennem en stor udvikling de senere år og er i dag blandt de helt nye
små stjerner i Champagne. Vinene har en fantastisk finesse og renhed og er essensen af elegant blanc
de blancs. Frisk og sprød med meget fine små bobler.
Cuvée 01 Apolline
Grand Cru d’Avize
Cuvée 02 Guillemette
Rosé Premiers Crus & Grands Crus
Cuvée 03 Constantin
Grand Cru de Cramant (Mono Cru, Mono Cépage, Mono Parcelle)
Cuvée 04 Mayeul
Premier Cru terroir Grauves og Chatillon-sur
2014 Cuvée 05 Millésime
Grand Cru d’Avize
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Et besøg hos en producent har sjældent gjort større indtryk, end da vi besøgte Anthony sidste år.
Anthony er indbegrebet af en selvskabt vinbonde. Ud af en stor vinfamilie i Sancerre, men storebror
arvede det hele og da Anthony ville have sit eget, så måtte han selv skabe det. Han købte en gammel
ejendom i Recy og har selv bygget laden/kælderen, hvor han laver vin fra de 8 hektar der fulgte med
ejendommen. De 8 hektar ligger på nogle af Sancerres bedste skråninger, med ca. 2/3 af det med
Caillottes-jordbund (kalksten) og resten rig på Silex. Han er ved at omlægge det hele til økologi.
Sancerre Blanc er den perfekte balance mellem frugt og mineralitet. Hans Chene Fourchu Blanc er
lagret i et par store amfora af ler og har en fantastisk struktur og intensitet. Sidst men ikke mindst, så
laver Anthony små 1500 liter af en fantastisk rosé på pinot noir – vi har heldigvis fået 33 % af
produktionen.

2016 Sancerre Blanc
2016 Sancerre Blanc Chene Fourchu
2017 Sancerre Rosé
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Bag Domaine du Carrou står lidt af en legende i Sancerre – Dominique Roger. Han overtog det lille
domaine fra hans forældre i 1985 og har siden udvidet til de nuværende beskedne 10 hektar.
Beliggende sydvest for Sancerre by, i området Bué, der er kendt for noget af det fineste terroir i
Sancerre, bl.a. med den uofficielle Grand Cru mark – Chéne Marchand.
Her bruges ingen kemikalier i marken, jorden pløjes og græsset får lov til at gro, så vinstokkene er
tvunget ned i det dybe terroir efter næring.
Sammen med bl.a. Domaine Vacheron, Anthony Girard og Pascal Cotat er Dominique Roger blandt de
få, der høster alle deres druer ved håndkraft.
Hovedvægten er selvfølgelig klassisk hvid Sancerre, men her laves også en smule elegant rød på pinot
noir og ikke mindst en fantastisk mineralsk drevet rosé på pinot noir.
Eksemplariske Sancerre-vine der er præcise, harmoniske, balancerede og smager af det terroir hvor
vinstokkene gror.
2017 Domaine du Carrou Sancerre Blanc
2016 Domaine du Carrou Sancerre Blanc Chené Marchand
2016 Domaine du Carrou Sancerre Blanc La Jouline Vielles Vignes
2017 Domaine du Carrou Sancerre Rosé
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Domaine de La Bretonnière er ejet af familien Charpentier og i dag er det 4 generation - brødrene
Pierre-Yves og Patrice Charpentier - der står bag vinene.
Beliggende i Muscadet Sèvre-et-Maine, er fokus selvfølgelig hovedsageligt på melon og klassisk
Muscadet. På marker lidt udenfor appellationen, dyrker man også en smule sauvignon blanc og
chardonnay.
Vinene er ekstremt forfriskende, saftige og med en let syre og det klassiske salte præg i eftersmagen.
Vinene fra Muscadet Sèvre-et-Maine, er stadig en af den store vinverdens bedst bevarede
hemmeligheder.
2018 Sauvignon Blanc IGP Val de Loire
2018 Chardonnay IGP Val de Loire
2016 Muscadet Sérve & Maine
2016 Muscadet Sérve & Maine “Selection du domaine”
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14 generationer gammelt lille domaine i Chablis. Hemmeligheden bag domainets høje status er især to
ting, deres ejerskab i nogle af de fineste marker/parceller i Chablis og det at de først frigiver vinene
når de mener de bør drikkes. ”Basis” Vielles Vignes frigives f.eks. først efter 4-5 år og Premier Cru og
Grand Cru kan være alt mellem 8-12 år fra høst. Det giver en fantastisk mulighed for at smage moden
hvid Bourgogne, der er opbevaret perfekt.
“A genial gourmet, Daniel-Etienne Defaix is one of Chablis's personalities, and his wines are no less
characterful. He releases his sapid, gourmand expressions of Chablis at maturity.... These are textural,
complex wines that evoke the white Burgundies of yesteryear. Their potential to develop in bottle and
their capacity to pair with a thrilling variety of foods, however, make them fascinating. Much of the
production is sold to France's best restaurants, but what reaches the export market is well worth seeking
out.” – The Wine Advocate
2014 Chablis Vielles Vignes
2012 Chablis Vielles Vignes
2012 Chablis Vielles Vignes 37,5 cl.
2003 Chablis 1. Cru Cote de Lechet
2005 Chablis 1. Cru Les Lys
2008 Chablis Grand Cru Blanchot
2005 Chablis Grand Cru Blanchot
2008 Chablis Grand Cru Grenouilles
2006 Chablis Grand Cru Grenouilles
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Amiot-Servelle er blandt de absolut bedste producenter bosiddende i Chambolle-Musigny. Grundlaget
er en perlerække af de bedste marker i Chambolle og små parceller på bl.a. Charmes-Charmbertin og
Clos Saint-Denis.
Økologisk certificerede siden 2008 og i dag er der også implementeret forskellige principper fra den
biodynamiske verden.
I dag er det Elisabeth og Christian Amiots datter - Prune Amiot - der står bag vinene.
Hendes basis Bourgogne Rouge er baseret udelukkende på druer fra Chambolle-Musigny og ellers er
de mest kendte vine er selvfølgelig Chambolle-Musigny Village og ikke mindst hele 6 forskellige 1.
Cru’er – med Les Amoureuses i spidsen.
“This is an address that Chambolle-lovers should start checking out, especially those that can no longer
afford the likes of Roumier and de Vogüé. That includes me by the way.”
– Neal Martin, Vinous/The Wine Advocate
2016 Chambolle-Musigny Village
2015 Chambolle-Musigny Village
2014 Chambolle-Musigny Village
2015 Chambolle-Musigny 1. Cru Les Charmes
2014 Chambolle-Musigny 1. Cru Les Charmes
2014 Chambolle-Musigny 1. Cru Derriere le Grange
2016 Chambolle-Musigny 1. Cru Les Amoureuses
2015 Chambolle-Musigny 1. Cru Les Amoureuses
2014 Grand Cru Charmes-Chambertin
2014 Grand Cru Clos Saint-Denis
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David Moret hører sammen med bl.a. Philippe Pacalet og Frederic Cossard, til den nye generation i
Bourgogne, for hvem det ikke er så vigtigt at eje jorden de laver vin fra, men vigtigere at få druer fra de
bedste parceller (der samtidig er dyrket så naturligt som muligt).
David ejer intet jord selv, men er dog med til at dyrke langt de fleste parceller han laver vin fra.
Hans lille sted er beliggende i centrum af Beaune by, mens vinene laves fra nogle af de fineste marker i
Cote de Beaune.
David har ingen regler i sin kælder, men dog hersker altid det naturlige gær og brugen af nyt egetræ af
minimal.
Davids mest kendte vin er hans Meursault Les Narvaux, fra en parcel beliggende lige over 1er Cru Les
Genevrieres.
Stilen er ikke old-school ’smørsault’, men mere slanke og vinene er kendetegnede ved sine ranke
struktur, renhed og ikke mindst en fantastisk præcision.
2017 Auxey-Duresses
2017 Auxey-Duresses Magnum
2017 Meursault Les Narvaux
2017 Meursault Les Narvaux Magnum
2017 Meursault 1er Cru Les Charmes
2017 Meursault 1er Cru Les Charmes Magnum
2017 Meursault 1er Cru Les Genevrieres
2017 Meursault 1er Cru Les Genevrieres Magnum
2017 Puligny-Montrachet 1er Cru Les Folatieres
2017 Corton-Charlemagne Grand Cru
2017 Corton-Charlemagne Grand Cru Magnum
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150 år gammel domaine, der efter et generationsskifte, for alvor er på vej helt op i toppen af hierakiet i
Puligny-Montrachet. Intet mindre end 14 hektar ejer domainet i Puligny og de omkringliggende byer domineret af 1. Cru og Grand Cru.
Et besøg hos Chartron er en særlig oplevelse, da man pga. Det høje vandspejl I Puligny, ikke har
kældre, så er domainet beliggende I en ydmyg bygning på Grand Rue. Men indenfor blandt de mange
fade hvor vinene lagres, der ser man nærmest udelukkende fade med navne fra marker som Pucelle,
Caillerets, Chevalier-Montrachet, Les Folatieres, Batard Montrachet osv.
På de mindre appellationer skinner domainets ambitioner også igennem og det fornemmes tydeligt,
hvor gode marker vine som Hautes Côtes de Beaune Blanc, Bourgogne Clos de la Combe og Rully
Montmorin kommer fra.
Vinene er fra Jean Chartron er indbegrebet af stor klassisk hvid Bourgogne.
“The 2017s are tremendous wines, and is confirming Chartron as one of the new top contenders strongly
supported by a lineup of great vineyards – it does help with a Grand Cru or two.”
- Steen Öhman, Winehog
“There is such nerve and tension, such intensity in this wine, that is must be considered as one of the best
offerings of white Burgundy wine this vintage, up there with the greats like Comtes-Lafon, Leflaive and so
on.”
- Neal Martin, Vinous
2015 Bourgogne Rouge Clos de la Combe
2016 Bourgogne Blanc Clos de la Combe
2017 Bourgogne Hautes Côtes de Beaune En Bois Guillemain
2017 Rully Montmorin
2016 Saint-Aubin 1er Cru Les Murgers des Dents de Chien
2016 Puligny-Montrachet Vielles Vignes
2016 Puligny-Montrachet 1. Cru Clos du Cailleret (Monopole)
Juni 2019 frigives bl.a.:
2017 Puligny-Montrachet 1er Cru Clos de la Pucelle
2017 Clos des Chevalier-Montrachet Grand Cru
2017 Batard-Montrachet Grand Cru
2017 Le Montrachet Grand Cru
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Domaine Joseph Colin
Colin navnet kræver ikke en større introduktion, hvad angår især Saint-Aubin og ChassagneMontachet. Marc Colin slog domainets navn fast og siden har hans fire børn drevet domainet til endnu
større højder. I 2005 gik Pierre Yves Colin solo og nu er det Joseph Colins tur.
I 2016 lavede han blot 6 fade, men 2017 er hans første årgang hvor der bliver frigivet vin fra alle 7
hektar.
Joseph laver vin fra stort set alle de fineste Cru’er i Saint-Aubin og Chassagne-Montrachet kombineret
med et mindre udvalg af bl.a. Puligny Le Trezin, Chevalier-Montrachet og Batard-Montrachet
Stilen er holdt til den mineralske og friske side, med tydeligt aftryk af det enkelte terroir. Joseph
trækker brugen af SO2 så langt som muligt og i 2017 var det ikke nødvendigt at tilsætte en lille smule
før ved flaskning. Alt andet i kælderen foregår helt naturligt og brugen af nye fade er minimal.
Josephs vine er indbegrebet af præcise hvide Bourgogner, fra nogle af områdets fineste terroir.

2017 Saint Aubin 1er Cru Les Combes
2017 Saint Aubin 1er Cru En Remilly
2017 Saint Aubin 1er Cru Sous Roche Dumay
2017 Chassagne-Montrachet Village
2017 Chassagne Montrachet 1er Cru Les Chenevottes
2017 Chassagne Montrachet 1er Cru Les Caillerets
2017 Puligny-Montrachet Les Trezin
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200 år gammelt domaine beliggende lige syd for Fuissé. Det har været ejet af den samme familie de
sidste 150 år og I 1995 overtog Claire Gazeau og hendes mand - Fabio Montrasi – ansvaret for det lille
domaine.
Her hersker de økologiske principper (certificeret) og forskellige biodynamiske arbejdsgange er også
blevet implementeret. Markerne pløjes, man arbejder med markant lavere udbytte end normalt for
Mâconnais og alt høstes ved håndkraft. I kælderen hersker det naturlige gær og vinene hverken klares
eller filtreres.
Domainet er på blot 5,6 hektar, hvoraf størstedelen er indenfor deres egen clos - Les Rontets. De ejer
også en lille lieu-dit - Pierrefolle – der er en unik lille mark rig på granit.
Clos Varambon er baseret på druerne fra Clos Les Rontets, fra de vinstokke der er plantet efter 1945.
Les Birbettes er fra 4 små parceller plantet mellem 1920 og 1945.
Sidst men ikke mindst – Pierrefolle - fra den granitholdige parcel.
“Textural, expressive and beautifully differentiated by their respective terroirs, these are splendid wines
from a domaine that ranks among the best in Mâconnais: they come warmly recommended.”
– The Wine Advocate
2016 Bourgogne Blanc
2016 Pouilly-Fuissé Clos Varambon
2016 Pouilly-Fuissé Pierrefolle
2016 Pouilly-Fuissé Les Birbettes

13

Unge Frederic Gueugneau har bragt Gouffier, op blandt de absolut bedste producenter i Côte
Chalonnaise. Beliggende i den lille by Fontaines, er det den samme gamle kælder der i 200 år, har
været stedet hvor vinene blev lavet. De vigtigste vine er elegant og charmerende aligoté fra Bouzeron,
seriøs og intens hvid Rully fra nogle af de bedste 1. Cru marker og ikke mindst de røde fra især
Mercurey, er en mulighed for at drikke god Bourgogne uden at betale en formue.
Alt er i dag omlagt til økologi og tilgangen i kælderen er simpel, udelukkende med brug af det naturlige
gær, ingen filtrering og beskedent brug af SO2.

2015 Cremant de Bourgogne Extra Brut
2015 Bouzeron En Rabeutelot Blanc
2017 Bourgogne Blanc Cuvée Madeleine
2016 Rully 1. Cru Rabource Blanc
2016 Mercurey Les Murgers Rouge
2016 Mercurey Les Murgers Rouge Magnum
2016 Mercurey Les Charmee Rouge

14

Domaine Chasselay er med mere end 500 år bag sig, et af de ældste huse i Beaujolais. Familien har
gennem årene fået opbygget en fornem portefølje, af parceller på de bedste Cru’er i Beaujolais.
Alle vinene er certificeret økologiske (arbejder biodynamisk), alt er gæret på det naturlige gær i
kælderen og vinene er ikke filtreret ved aftapning. Enkelte vine laves helt uden brug af SO2 og generelt
er brugen på et absolut minimum.
Mængderne er desværre små, med ca. 25.000 flasker Morgon, Chenas, Fleurie og Beaujolais plus en
smule chardonnay og desværre blot 2000 flasker pinot noir Bourgogne.
“I was very impressed by the wines from this family…. They make extremely fine wines brimming over
with finesse and detail, their prudent approach in the winery allowing their old vine material to shine.”
- The Wine Advocate
2018 Beaujolais Quatre Saisons
2018 Beaujolais is not dead
2018 Fleurie III (La Chapelle des Bois)
2015 Morgon
2014 Moulin a Vent
2018 Bourgogne Pinot Noir (August 2019)
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Alain Voge har I mange år, sammen med andre fremragende producenter som f.eks. Auguste Clape,
Thierry Allemand m.m., tilhørt den absolutte elite i Cornas. Siden er Albert Mazoyers kommet til som
vinmager og vinene har aldrig været bedre.
Grundlaget har de sidste 50 år, været de samme 14 hektar som Alain Voge overtog fra hans far. Først
blev man økologisk certificeret og siden begyndte man at arbejde biodynamisk (certificeret fra 2016).
Udover Cornas laver Voge også en smule Saint-Joseph, Côtes du Rhône og ikke mindst nogle fine hvide
i Saint-Péray.
”Alain Voge Les Vieilles Fontaine is one of the few perfect Cornas wines I have ever tasted... 100/100”
- The Wine Advocate
2016 Saint-Péray Harmonie
2017 Côtes du Rhône Les Peyrouses
2016 Saint-Joseph Les Cótes
2015 Cornas Les Chailles
2015 Cornas Les Vielles Vignes
2015 Cornas Les Vielles Fontaines
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MICKAEL BOURG

Mickael Bourg er oprindelig uddannet mekaniker, men efter kun to år skiftede han spor og begyndte at
arbejde for Matthieu Barret på Domaine du Coulet i Cornas. Efter 4 år lejede han sine første parceller
og lavede sin første Cornas. Siden har han også været forbi andre producenter i Cornas - Thierry
Allemand, Guillaume Gilles og ikke mindst et par årgange hos Auguste Clape.
Fra 2012 har han fokuseret 100 % på sit eget domaine, der består af 1,9 hektar i Cornas.
Hos Matthieu Barret lærte han alt om økologi og biodynamik og det har han taget med sig til sine egne
marker.
Hver parcel høstes og vinificeres separat, først i små ståltanke og siden lagres de 14-16 måneder på
fad, max 10-15 % nye. Herefter blandes den færdige vin i ståltanke, skulle enkelte parceller/fade ikke
holde niveau, så sælges det fra som bulkvin.
Mickael Bourgs Cornas er klassisk Nord Rhone, holdt i en mere saftig stil, der gør at man hurtigt
rammer flaskens bund!
”Mickaël Bourg har begået en mindeprovokatør, en drømmefanger, en basalt drikbar syrah, som sætter
fed streg under drue-sted-relationens værdi. Det farlige ord “typicitet” må bruges. Hvordan kan noget så
konkret være så luftigt... og omvendt? Bourg har svaret. Trompetliljer, grillbriket, bresaola, pulveriseret
og drysset på hindbærmos. Cornas i old school, natur, nøgen, styret og looose stil. Sur på den modne men
langtfra overmodne måde, som kun syrah kan i det nordlige Rhône.” – Rene Langdahl, Januar 2019
2016 Cornas Les p`tits bouts
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Clos de Goutier er et lille nyt domaine grundlagt i 2003. Grundlaget er en vinmark med 35 år gamle
stokke, beliggende tæt ved Carcés lige øst for Aix-en-Provence. Her er jorden ekstrem rig på kalksten,
hvilket er ideelt for en mineralsk drevet rosé, baseret på cincault, grenache og syrah. Stilen er helt
klassisk for området – lys, delikat og meget meget nem at drikke!
”Exceptional examples of their type”
- Wine Enthusiast 2017
2018 Clos Gautier Rosé
2018 Cuvee Oser Rosé
Magnum og større formater på forespørgsel.
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Der er blevet lavet Cognac på denne adresse siden slutningen af 1800-tallet, men det var først i 1977 at
Michel Forgeron navnet kom på flaskerne. Unikt for Cognac, så dyrkes markerne økologisk, alt energi
der bruges kommer fra solpaneler på husets tage m.m. Respekt for naturen fremfor alt.
Domænets 24 hektar er udelukkende beliggende i Grande Champagne. Hemmeligheden bag den høje
kvalitet, er den ekstremt lange lagring, der går langt ud over de normale regler for X.O, VSOP m.m.
F.eks. er hans X.O. i gennemsnit 25 år gammel osv.
Med Hors Age og de gamle Barrique er der tale om ’natural cask strength’, så det er det rene gamle
destillat man smager.
Det kan godt være at Forgeron lever et liv lidt mere under radaren end de store brands i Cognac, men
Cognax bliver ikke større og vildere end det her.
Pineau Blanc Grand Champagne
Pineau Vieux Grand Champagne
Fine Grand Champagne
VSOP Grand Champagne
VSOP Grand Champagne Magnum
XO Grand Champagne
XO Grand Champagne Magnum
Vielles Reserve Grand Champagne
Vielles Reserve Grand Champagne Magnum
Hors Age Grand Champagne
Hors Age Grand Champagne Magnum
1997 Barrique Grand Champagne (50 cl.)
1992 Barrique Grand Champagne (50 cl.)
1989 Barrique Grand Champagne (50 cl.)
1988 Barrique Grand Champagne (50 cl.)
1987 Barrique Grand Champagne (50 cl.)
1986 Barrique Grand Champagne (50 cl.)
Ældre årgange + gamle magnum på forespørgsel
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Juliane Eller er ikke engang fyldt 30 år endnu, men hun er allerede et kendt navn i Tyskland.
Det teoretiske har Juliane lært på ønologstudiet i Geisenheim, men vigtigere for hendes vine er nok, at
hun ved siden af studiet har arbejdet hos Klaus-Peter Keller.
I 2013 kom hun hjem til hendes forældres vingård i Alsheim (Rheinhessen) og overtog ansvaret for
markerne og vinene. Glem alt om tung og koncentreret GG riesling m.m., her er stilen ultra frisk, kølig,
ren, saftig, høj på syre (men lav på SO2) og meget meget charmerende.

2017 Juwel Riesling Trocken
2017 Juwel Weisburgunder Trocken
2017 Juwel Grauburgunder Trocken
2016 Juwel Alsheim Spätburgunder
2017 Juwel Frühmesse Riesling

20

ALESSANDRO AND GIAN NATALE

FANTINO
Lille ejendom beliggende i Monforte d’Alba, der drives af brødrende Alessandro og Gian Natale Fantino.
Alessandro tog sig af markerne og var ønolog på Bartolo Mascarello i 20 år fra 1978 til 1997. Siden har han
dedikeret alt sin tid på familiens ejendom.
Alle gårdens 8 hektar er beliggende i hjertet af Bussia, i Dardi sektionen.
Samtidig har brødrene nogle af Barolos ældste vinstokke, plantet tilbage i 1946 og 1947. Stilen er helt oldschool og med et langt liv foran sig, dog forhindrer det ikke vinene i at have en umiddelbar charme i deres
ungdom. I kælderen hersker det naturlige gær og vinene lagres i ståltanke, cement eller store botti.
Cascina Dardi Barbera d’Alba kommer fra 60 år gamle Barbera stokke. Rosso dei Dardi er fra de yngste (20
år gamle) nebbiolo stokke vinificeret i en ren, let og meget saftig stil.
Barolo Cascina Dardi lagres 4 år i store botti og Barolo Riserva lagres 5 år.
Vino Rosso ”Laboro Disobedient” er fra den bedste parcel med de ældste stokke, frigivet som Vino Rosso
pga. en 15 år gammel uenighed med de lokale myndigheder.
2017 Barbera d’Alba Cascina Dardi
2016 Rosso di Dardi Vino Rosso
2013 Barolo Bussia Cascina Dardi
2012 Barolo Bussia Cascina Dardi Riserva
2012 Vino Rosso Laboro Disobedient
2013 Vino Rosso Laboro Disobedient
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CESARE BUSSOLO
Cesare har I over 10 været vinmageren hos Roberto Voerzio, her har han været med til at forfine
Voerzios stil, med ekstremt lave udbytter I marken og minimal intervention I kælderen.
Han arbejder stadig for Voerzio, men er stille og roligt begyndt at bygge sit eget lille sted op. Første
årgang er 2014 for Barolo Fossati og Barbera d’Alba Vigna Santa Lucia.
I 2017 kom der to nye vine til. En Barbera d’Alba Roscaleto, der høstes med kun et ½ kg. pr. plante og
først frigives i 2021.
En ny Barolo er også på vej - Barolo del Comune di La Morra – høstet med under 1 kg pr. Plante.
Den totale production idag er ca. 1500 fl. Barolo og 4500 fl. Barbera d’Alba.
Vinene har en stor dybde/intensitet og bærer generelt præg af, at være baseret på omhyggeligt
markarbejde og ikke manipulation i kælderen.
“The 2014 Barolo Fossati is a terrific debut from Cesare Bussolo….. Delicate and beautifully persistent on
the palate….. Sweet red cherry, orange peel, mint and white pepper give the 2014 its distinctive aromatic
top notes…. This is an impressive debut.”
- Antonio Galloni, Vinous
2016 Barbera d'Alba Vigna Santa Lucia Superiore
2014 Barolo Fossati
2015 Barolo Fossati
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Francesco Leanzo står bag Salicutti og dermed nogle af Montalcinos mest eftertragtede vine. Blot 11
hektar består ejendommen af og der dyrkes vin på de 4,5. Leanzo har dyrket Salicutti økologisk fra dag
ét og var Montalcinos første producent til at blive økologisk certificeret. Biodynamisk drift er ved at
blive implementeret på gården.
Vinene har en fantastisk elegance og har et nærmest burgundisk strejf over sig.
Den totale production på gården er under 20.000 flasker årligt og vinene fordeles mellem blot 8-9
importører i verden.
“Another knockout Brunello from owner Francesco Leanza, who has transformed Salicutti into one of the
world’s benchmark Sangiovese estate….”
“Francesco Leanza takes Rosso di Montalcino to another level in this reference-point wine…..”
“A wine of weightless elegance….”
“It’s also my early candidate for best 2011 Brunello Riserva of the year…..”
“Salicutti’s Brunello di Montalcino Piaggione lifts from the glass with the most exquisite aromatics
imaginable”
– Antonio Galloni, Vinous
2015 IGT Toscana Rosso Dopoteatro
2016 Rosso di Montalcino
2015 Rosso di Montalcino
2013 Brunello di Montalcino Piaggione
2013 Brunello di Montalcino Riserva
2013 Brunello di Montalcino Riserva Magnum
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Canalicchio di Sopra er blandt de mest legendariske ejendomme I Montalcino. Grundlagt I 1962 af
Primo Pacenti, der havde erhvervet sig den køligt beliggende ejendom I den nordlige del af Montalcino.
Ejendommen består af ca. 60 hektar, men der dyrkes blot vin på de 19, resten er udlagt til biodiversitet
og oliventræer. Her dyrkes udelukkende sangiovese på de to cru’er – Canalicchio og Montesoli.
Det er også fra de to fine Cru’er at di Sopra laver deres Rosso di Montalcino, som må anses som et af
Montalcinos bedste køb.
“Canalicchio di Sopra is today among the most articulate narrators of the Sangiovese story.”
– The Wine Advocate
“Today, Canalicchio di Sopra is without question one of the most exciting properties in Montalcino.”
– Antonio Galloni, Vinous
2017 Rosso di Montalcino
2016 Rosso di Montalcino Magnum
2016 Rosso di Montalcino
2016 Rosso di Montalcino Magnum
2014 Brunello di Montalcino
2013 Brunello di Montalcino
2013 Brunello di Montalcino Magnum
2012 Brunello di Montalcino
2012 Brunello di Montalcino Magnum
2013 Brunello di Montalcino Riserva
2012 Brunello di Montalcino Riserva
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Renzo Marinai er et lille økologisk paradis, beliggende lige uden for Panzano in Chianti, med naboer
som Castello dei Rampolla og Fontodi.
Godt 30 hektar dækker ejendommen over, blot 6 hektar med vin, 12 hektar med oliventræer, 3,5
hektar med korn (de har et lille økologisk bageri) og resten skov og grønne områder.
Alt arbejde i marken forgår efter de økologiske forskrifter (certificeret) og tilgangen i kælderen er oldschool. Alt gæres på det naturlige gær, vinene gærer i cement eller ståltanke inden de lagres i
hovedsageligt store botti og enkelte vine i barrique.
Dette er intens Sangiovese, der kan sende ens tanker mod syd og Montalcino. Det er ikke let Chianti til
pizzaen, her er dybde og intensitet til det bedste kød fra grillen.
Men det der præger vinene er en fantastisk renhed i frugten, der er resultatet at det økologiske arbejde
i marken og det meget lave udbytte som her arbejdes med.
Der laves desværre kun ca. 35.000 flasker samlet hvert år og som fordeles blandt enkelte importører
rundt i verden.
2016 Chianti Classico DOCG (Pt. udsolgt)
2015 Chianti Classico Riserva DOCG
2013 Chianti Classico Gran Selezione
2011 Conca d’Oro Cabernet Sauvignon IGT
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Pianogrillo er en 80 hektar stor økologisk farm på det sydlige Sicilien. Langt størstedelen af de 80
hektar er bare vild natur, så er der ca. 20 hektar med oliventræer, her dyrkes også tomater og så er der
beskedne 4 hektar med vinstokke (to hektar mere er under udvikling).
Her dyrkes de lokale druesorter grillo, grecanico, nero d’Avola og frappato. De nye parceller der
plantes gøres efter guyot metoden, ellers er resten gamle ’bushwine’.
I kælderen hersker det naturlige gær, vinene lagres i store botti af slavonsk eg eller tonneaux lavet af
kastanje der har vokset på Etna. Vinene hverken filtreres eller klares.
Økologisk certificeret, autentiske vine, lav på alkohol og med helt simpel stor drikkeglæde.
2017 Grillo Terre Siciliane IGT (pt. udsolgt)
2016 Frappato Terre Siciliane IGT
2016 Curva Minore (50 % Frappato/50% Nero d’Avola) Terre Siciliane IGT
2015 OTTO/OTTO (Nero d’Avola)
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Har man fulgt lidt med I den spanske vinscene de senere år, så kræver Raul Perez ikke den store
introduktion. The Wine Wizard fra det nordlige Spanien som alle vil lege med.
Raul laver vin flere steder, men Bierzo er hans hjem, her laver han bl.a. Ultreia vinene der følger en
Burgundisk tilgang med et par village vine og så forskellige enkeltmarker i små mængder.
I Bierzo laver Raul også La Vizcaina vinene, udelukkende fra parceller omkring byen Valtuille de Abajo,
med 90-130 årgamle vinstokke.
El Pecado og La Penitencia laver han på de stejle skråninger I Amandi zonen i Ribeira Sacra. Ude ved
kysten i Riax Baisas laver Raul bl.a. vel nok Spaniens mest eftertragtede hvidvin – Sketch.
I Ribeira Sacra er Raul gået sammen med vennen Rodrigo Mèndez og laver ekstremt små mængder af
forskellige vine under navnet Castro Candaz. Vinene frigives i Danmark senere i 2019.
Af andre vinmagere der laver vin hos og sammen med Raul i Bierzo, er bl.a. Eben Sadie, Dirk Nieport
og Alain Graillot.
Når året er omme, har Raul lavet +/- ca. 80 forskellige vine… men nogle ned i mængder af ca. 100
flasker. Flere vine frigives aldrig kommercielt, men kan kun smages hos Raul.
Alt arbejde I markerne foregår økologisk, kun det vilde gær har sin gang i kælderen og vinene hverken
klares eller filtreres ved aftapning.
“The extraordinary wines of Raul Perez must be tasted to be believed. Words simply cannot do them
justice. The problem is that they are produced in minuscule quantities.”
– The Wine Advocate
Ultreia
2016 Ultreia Saint Jacques
2016 Ultreia Mencia
2017 Ultreia Godello
2016 Ultreia de Valtuille
2016 Ultreia Cova de la Raposa
2017 Ultreia La Claudina (Juni 2019)
La Vizcaina
2016 Las Gundiñas
2016 El Rapolao
2017 La del Vivo (Juni 2019)
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Et af Raul Perez’ nyeste projekter, denne gang sammen med hans gode ven Rodrigo Méndez fra Forjas
de Salnés, stedet hvor Raul bl.a. laver Sketch.
I Ribeira Sacra laver Raul allerede nogle af hans mest sjældne vine - La Penitencia og El Pecado – fra
Amandi-zonen. Castro Candaz er fra den køligere del af Ribeira Sacra i Chantada, hvor Sil-floden bliver
bredere og skråningerne knap så stejle og rigere på granit end skifer.
Vinene er som med stort set alt fra Raul - field blends – domineret af mencia, men også med betydelige
dele af især alicante bouschet og trousseau. Vinstokkenes alder mellem 50 og 80 år gamle. Vinene er
100 % whole cluster, som altid gæret på det naturlige gær, lang maceration og lagres i et par stor
gamle foudre (2000 l) og enkelte mindre franske fade (4-5 år gamle). Ingen filtrering eller klaring.
Aldrig over 13 % alkohol og vinene har en enorm stor simpel drikkeglæde. Stilmæssigt bevæger vi os
et sted imellem Bourgogne og det nordlige Rhone.
“Castro Candaz….. stony character of the palate, with the strict austerity of the granite and some chalk,
finishing dry and long. It's elegant and perfumed, with violets, red berries and blood orange peel notes, a
super-mineral personality and very fine tannins. Simply superb.”
- The Wine Advocate
2017 Finca El Curvado
2017 A Boca do Demo
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PEIXES
Et nyt projekt fra Jesús Olivares og Curro Bareño, to tredjedele af den talentfulde trio fra Fedellos do
Couto i Ribeira Sacra.
Curro og Jesús opdagede nogle forladte marker omkring byen Viana do Bolo, et lille område omgivet af
DO Valderorras, men ikke en del af den kendte DO. Markernes høje beliggenhed i 800-850 meter over
havets overflade, gør at druerne lever livet lige på grænsen af modenhed og før har druerne bl.a. været
brugt til produktionen af Orujo.
De ca. 6 hektar dyrkes økologisk og parcellerne består af solide stenterrasser med 60-100 år gamle
stokke.
Vinene er ’field blend’ bestående af bl.a. Mencía, Mouraton, Grao Negro, Garnacha Tintorera, Bastardo,
Sousón, Godello, Dona Blanca, Colgadeira og Palomino…
Vinene laves i en kold kælder, gravet ind i bjergvæggen i den lille by Seadur. Tilgangen i kælderen er
’hands-off’ med ingen afstilkning, lang maceration, ingen battonage og lang kølig gæring ved det
naturlige gær. Vinene er hverken klaret eller filtreret.
Dette er indbegrebet af terroir-drevet vine og utvivlsomt sjældne og unikke vine, som alle vil snakke
om i fremtiden.
2016 Lacazán
Lacazán udtrykker den lokale og meget sjældne drue - Sousón (60 % af vinen). Høj på syre og dufter af
kølig Côte-Rôtie, floral og med helt fine tanniner i strukturen.
2016 Peixa da Estrada
‘Field blend’ fra forskellige marker omkring byen Viana do Bolo. De stejler skråningers høje indhold af
bl.a. granit, giver vinen et markant mineralsk præg I den saftige frugt og struktur. Høj drikkeglæde der
giver basis Bourgogne Rouge, Jura, Morgon m.m. seriøs kamp til stregen!
2016 Peixes da Rocha
’Field blend’ fra marker omkring landsbyerne Punxeiro og Santa Marina, den højeste og køligste del af
Viana do Bolo. Meget elegant og saftig ala. De bedste vine fra Jura bjergene.
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Holdvolgy er skabt af Pascal Demko, der har investeret enorme summer i, at sætte Tokaj tilbage på
verdenskortet over de største vine.
Grundlaget er 26 hektar af de fineste marker i Mád, Tokaj. Der er bygget en ny vinkælder, der er en
drøm for enhver vinmager, alt er ’state of the art’.
Der arbejdes med ekstremt lave udbytter og man går aldrig på kompromis med kvaliteten.
Vinene frigives ofte først efter 7-8 år.
Vine fuldt ud på højde med de største vine fra Sauternes, bare til lidt sjovere priser.

2007 Signature 37,5 cl.
2007 Eloquence 50 cl.
2009 Culture 37,5 cl. (6 Puttonyos)
6 fl. Culture Caisse Collection (2006-2011)
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Vinene fra Jason Drew oppe i det kølige Mendocino Ridge, levede et liv lidt under radaren og var blot
en darling blandt de ypperste sommeliere i USA. Siden kom han med i ’In Pursuit of Balance’ gruppen
og det var slut med det hemmelige liv.
Det hele startede da Molly og Jason flyttede fra Santa Barbara County og fandt en gammel ejendom
oppe i Mendocino – en sydvendt skråning på 11 hektar blot 5 km. Fra stillehavet. Ultra cool climate. De
blev tilplantet i 2004 og i 2014 var første årgang klar fra eget ’domaine’. I mellemtiden købte man
druer fra nogle af områdets bedste marker, altid enten dyrket økologisk eller biodynamisk. På deres
egen gård hersker biodynamikken også og arbejdet i kælderen er ’hands-off’. Stort set altid 100 %
’whole-cluster’, det naturlige gær, ingen pumper og ingen klaring eller filtrering.
Vinene er visuelt ganske mørke, men ekstremt saftige (ofte 12,5-13 % alk.). På trods af vinenes
umiddelbare drikkeglæde som unge, så har de et langt liv foran sig i kælderen.
"Jason Drew made some of the most distinctive, pure Pinots and Syrahs I tasted on my January trip. I can't
recommend these wines highly enough.” – Antonio Galloni, Vinous
“Drew’s 2017 Morning Dew Ranch, reminding me of great Volnay wines, though to be honest, this is a
California wine through and through and even the Burgundy guys would be hard pressed to make a wine
of this kind of intrigue, beauty and incredible refinement.” – Kerry Winslow, Grape Live
2017 Mid Elevations Pinot Noir
2016 Fog Eater Pinot Noir
2017 Morning Dew Ranch Pinot Noir
2017 Wendling Vineyard Pinot Noir
2017 Estate Field-Selections Pinot Noir
2016 Perli Vineyard Syrah
2017 GSM - Field Blend

31

“To give you a lil bit of history as to why I make wines how I do. I learned from my dad who learned from
Burt Williams. He was always like my second dad, he and my dad were inseparable they were best friends,
so of course I learned from Burt just be constantly being around him. When my dad died Burt definitely
helped steer me, and we still hang out a lot. He is older now, and moves slow but is still a great mentor.
All vineyards are organically farmed, and my wines contain nothing but grapes, yeast, and under 50ppm
so2. Usually well under since my phs are low and stable naturally from not picking late and watering
back. I NEVER manipulate wines EVER. Vintage variation is the soul of wine”
– Drake Whitcraft
Udenfor USA, så er Danmark det eneste land i verden hvor vinene er tilgængelige.

2017 Sta. Rita Hills Pence Ranch Chardonnay
2016 Sta. Rita Hills Zotovich Vineyard Chardonnay
2016 Santa Barbara County Pinot Noir
2016 Sta. Rita Hills Pence Ranch Clone 115 Pinot Noir
2017 Sta. Rita Hills Pence Ranch Clone 115 Pinot Noir
2016 Sta. Rita Hills Pence Ranch Pommard Clone Pinot Noir
2017 Sta. Rita Hills Pence Ranch Pommard Clone Pinot Noir
2017 Sta. Rita Hills Pence Ranch Mt. Eden Clone Pinot Noir
2017 Ballard Canyon Stolpman Vineyard Grenache
2016 My Friend Matt’s Vineyard Syrah
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Stolpman Vineyard er blandt Californiens mest kendte marker. Beliggende højt oppe i Santa Barbara
County, på en bjergskråning rig på kalksten. Det som Stolpman dog er mest kendt for, er at man aldrig
har kunstvandet vinstokkene, derfor har de været tvunget til at søge dybt ned i jorden for næring og
energi. Druerne fra Stolpman Vineyard er ekstremt eftertragtede og det er da også bl.a. blandt
producenter som Whitcraft, Arnot-Roberts, Piedrasassi og Au Bon Climat, at man skal finde dem der
får lov til at købe druer fra marken.
De senere år er Peter Stolpman begyndt at producere flere vine selv og bl.a. har Raj Parr fået ham
overbevist om, hvor elegante og saftige vine man kunne lave fra hans unikke mark. Man har bl.a. podet
trousseau på gamle vinstokke og det har hurtigt vist sig som en god ide. Mange af vinene er allerede
stram allokeret og tæt på umulige at finde udenfor Californien.
2018 Love You Bunches
100 % Sangiovese, ’whole cluster’, maceration carbonique og 0 % svovl. Et helt unikt udtryk af
sangiovese og serverer man den kølig, skal man altid sørge for at have næste flaske indenfor
rækkevidde, for den første forsvinder meget hurtigt!
2018 GDG Gamay
100 % Gamay,’whole cluster’, maceration carbonique og 0 % svovl. Peter Stolpman elsker at drikke
Beaujolais og har selvfølgelig plantet parceller med gamay på nogle af de køligste steder på hans
kalkstensmark. De store drenge som bl.a. Dutraive, Lapierre og Foillard skal stå tidligt op, for at følge
med her.
2018 Combe Trousseau
100 % Trousseau, ’whole cluster’ og 0 % svovl. Raj Parr fik for 5 år siden overbevist Peter Stolpman til
at pode nogle gamle sangiovese stokke med trousseau. De gik sammen om at lave vinen og resultatet
er spektakulært… man skal lede længe for at finde finere, mere delikat, elegant og saftig rødvin.
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Senses er skabt i 2011 af de tre barndomsvenner Chris, Max og Myles. De voksede op sammen i den
lille by Occidental og rendte bl.a. i deres barndom og legede ude i deres forældres vinmarker – f.eks.
den i dag meget kendte Thieriot Vineyard, hvor bl.a. Littorai, William Selyem og Landmark køber druer
fra. De første par årgange lavede de selv i en garage, men siden er Thomas Rivers Brown blevet hentet
ind som vinmager.
”Opskriften” er simpel. Druer fra nogle af de bedste marker på Sonoma Coast, en simpel tilgang i
kælderen med brug af det naturlige gær, ingen filtrering og minimalt brug af nye fade.
“The 2016 Chardonnay B.A. Thieriot Vineyard has a dense, rich nose of honeysuckle, lanolin, warm
peaches, honeycomb, lemon curd, lime peel and petrichor—so many beautiful layers! Light to mediumbodied, it's packed with so many layers of flavor but is never heavy, not even for a second, and is lifted by
bright acid, finishing very long, layered and textured. Wow!”
-The Wine Advocate
2016 B.A. Thieriot Vineyard Chardonnay
2016 Charles Heintz Vineyard Chardonnay
2016 Tenth Stop Vineyard Chardonnay
2016 Sonoma Coast Pinot Noir
2015 Sonoma Coast Pinot Noir 37,5 cl.
2015 Terra de Promissio Pinot Noir
2016 Terra de Promissio Pinot Noir
2015 Terra de Promissio Pinot Noir 37,5 cl.
2016 MCM88 Pinot Noir
2016 Day One Pinot Noir
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Ashes & Diamonds - ‘a love letter to the Napa Valley of the 1960s` - er sat i verden for at genoplive den
pionerånd der var i Napa tilbage i 60’erne. Gården er startet af Kashy Khaledi, der er stor fan af
klassiske Napa Valley vine fra 60’erne og 70’erne. Ind har han hentet nogle af Napa’s største
personligheder, Steve Matthiasson (Matthiasson Wines), Dan Petroski (Larkmead og Massican) og
hjem fra Bourgogne er lokket Diana Snowden-Seysses (Domaine Dujac)
Gården er beliggende i Oak Knoll distriktet og er omgivet af gårdens egne marker plantet i 1986.
(dyrkes økologisk). Man får også druer fra nogle af Napas fineste marker (bl.a. Araujo, Red Hen,
Rancho Pequeño Vineyard m.m.). Alt dyrkes enten økologisk eller biodynamisk.
Her benyttes ingen ´press wine´, her hersker kun det naturlige gær i kælderen, brugen af nye fade er
begrænset og vinene filtreres kun meget let.
Tilbage står man med meget præcise udtryk af de forskellige marker, vine på mellem 12,5 og 13,5 %
og vine med et fantastiske potentiale på den lange bane. (som klassikerne fra 60’erne og 70’erne).
“Upon tasting this wine (2015 Blanc), my sensory memories took me back to the first time I tasted a
Didier Dagueneau Silex”
“An absolutely breathtaking effort. There is an undeniable presence about this wine (2015 Rancho
Pequeño Vineyard)”
“Truly, an homage to Napa Valley wines I’ve tasted from the ‘60s and ‘70s, particularly those of Inglenook
and Beaulieu (2015 Vineyard 1 Cabernet Sauvignon)”
- The Wine Advocate
2016 Blanc (Sauvignon Blanc/Semillon)
2014 Cabernet Franc
2014 Grand Vin (Merlot/Cabernet Franc)
2016 Red Hen Vineyard Cabernet Sauvignon
2015 Vineyard 1 Cabernet Sauvignon
2015 Rancho Pequeno Vineyard Cabernet Sauvignon

35

Proontory er Harlan familiens nye eksklusive vingård i Napa Valley. Det var allerede i 80’erne, at Bill
Harlan fik øjnene op for denne afsides beliggende bjergskråning, men først i 2008 fik familien
muligheden for at overtage den lille vinmark, der nu var blevet tilplantet med vinstokke. Geologiske
undersøgelser har vist, at stedet har en helt unik stentype man ikke ser andre steder i Napa,
kombineret med skifer og ler.
Den mineralrige jordbund og den høje beliggenhed over tågegrænsen på bjergskråningen, giver en af
Napa Valleys mest elegante og komplekse vine.
På blot få år, har Promontory bevæget sig helt op i blandt de 10 mest eftertragtede vine i Californien.
Vinens navn blev I 2018 også slået fast I Frankrig, da en af Frankrigs mest konservative og seriøse
vinguider – Bettane + Desseauve Guide des Vins 2019 - kårede 2012 Promontory til #1 Wine of the
World, 2018.
Galloni, Parker (100/100), Suckling m.m. er da også enige – Promontory er den nye stjerne i Napa
Valley.
2012 Promontory
2013 Promontory
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Fine Wine
Med et sortiment på over 15.000 flasker Fine Wine, er det kun pengepungen der sætter grænser. Et
lille udpluk af producenter, hvor der er bredt sortiment både hvad angår marker og årgange:
Giuseppe Rinaldi, Bartolo Mascarello, Giacomo Conterno, Sylvain Cathiard, Domaine de la RomanéeConti, Domaine Leroy, Domaine Roulot, Georges Roumier, Comte de Vogue, Comte Ligier Belair, Krug,
Selosse, Dom Perignon m.m. + alt indenfor klassificeret Bordeaux.
Muligheder for køb og priser på forespørgsel.
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Som den blot tredje distributør i verden, er Les Terroirs du Vin blevet udvalgt til at forhandle de nye
glas fra Grassl. Bag Grassl står vinentusiasten Alexander Macht, der tidligere har arbejdet med Zalto,
men nu har udviklet sin egen eksklusive serie af glas. Glassene bliver lavet hos en specialist i Schweiz,
hvor der er 170 års erfaring i ryggen. Alt er selvfølgelig mundblæst og der laves ca. 100 glas hver dag,
men over halvdelen bliver kasseret, så det er blot 8-10 kasser glas der godkendes og frigives hver dag.
Glassene er ekstremt lette og vejer mellem 90-130 gram. Det tynde glas (kan stadig vaskes i
opvaskemaskine uden problemer) er med til et fremhæve det helt rene udtryk af vinene. Den brede
fod er med til at gøre det lette og elegante glas meget stabilt.
Producenter der allerede har taget glassene til sig kan nævnes bl.a. Domaine Roulot, Clos Rougeard,
Elio Altare og Peter Sisseck.
Liberté
Anbefales bl.a. til Champagne, sauvignon blanc, sangiovese og riesling.
Mineralite
Anbefales bl.a. til riesling, Sauternes/Tokaj og Champagne.
1855
Anbefales bl.a. til Bordeaux-blends, syrah og tempranillo.
CRU
Anbefales bl.a. til pinot noir, chardonnay, nebbiolo og mencia.
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