Den lille vinkælder
Her er vore
bedste bud på
vinene til
efterår, vinter &
jul. Både til dig
og til gaver.

Ste. Michelle Cabernet
Sauvignon, Columbia
Valley, Washington State
“50 Years Edition”
Hensigten med Columbia
Valley Cabernet, er at
sætte fokus på
Washington state´s
koncentrerede frugt på en
meget imødekommende
måde. Altså; Rødvin på de
blå druers konge,
Cabernet Sauvignon, når
den fremstår indbydende
og drikkeklar med
silkebløde tanniner. En
meget alsidig vin, der
passer til et stort
repertoire af mad.

169,Pr. fl.
USA

Appassimento
Ca Vittoria, Gold Release
Druerne er Merlot,
Negroamaro og Primitivo
Vinen er fremstillet efter
Appassimento metoden,
hvor en del af druerne
tørres på vinstokkene, så
farve, rigdom og
koncentration øges i
den færdige vin.
Denne metode har givet
vinen en dybrød farve,
en rig og intens duft samt
en smag der er både rig
og fyldig.
Et fremragende og
prisrigtigt alternativ til
Amarone.

89,Pr. fl.
Italien

Vi klarer dine vingaver – med et smil,
mens du selv, kan snuppe dig et hvil

60,Pr. fl.
Chile

Pelusas Cabernet Sauvignon
Pelusas Cabernet Sauvignon, har denne fantastiske
drues, typiske aromaer af solbær og brombær. På
ganen er vinen blød og balanceret med dejlig frugt og
en behagelig eftersmag. En superb allround vin, der
ganske enkelt leverer velsmag til både hverdag og
fest.

169,Pr. fl.
USA

Château Ste. Michelle Syrah
Columbia Valley Washington State
Syrah Columbia Valley er den blødeste, dejlige
rødvin, hvor alle hårde kanter er pænt rundet
af og frugten står mere i front end fadet. Glem
alt om hård, barsk og maskulin Syrah – her
kommer den i sin blide, men meget intense
version. Den er helt fantastisk til de store stege
eller en saftig bøf.

Fang os på tlf. 21 43 47 71 eller mail@denlillevinkaelder.dk
www.denlillevinkaelder.dk

Vin fra hele verden!
Manoir Grignon, Cabernet-Syrah
Duften giver et indtryk af en saftig, tæt vin med
hovedvægten på intense, mørke bær. Smagen har
lækker blød fylde med let sødlige nuancer af
hyldebær og modne solbær. Det logiske mad-match
er de mellemkraftige stegeretter.

Frit valg
75,Pr. fl.
Frankrig
Manoir Grignon Chardonnay
Frisk og fyldig vin med præg af
fersken, melon og eksotiske
undertoner og en dejlig blomstret
finish med cremet vaniljepræg.

Homeland Zinfandel
Lodi, Californien
En usædvanligt lækker og
blød Zinfandel, der forfører
med rige og intense aromaer
af brombær og mørk
chokolade. Smagen har
druens store fylde og
silkebløde struktur.

Kopke Douro
Vinen her, byder på en saftig
kerne af modne, røde
kirsebær og blommer. Den er
ufiltreret, hvorfor den med
årerne vil oparbejde bundfald.

99,-

85,-

Pr. fl.

Pr. fl.

USA

Portugal

Heartland Directors Cut
Shiraz
Duften er en eksplosion af fedmefuld
bærfrugt, mokka, vanilje, kokos og mørk
chokolade. Smagen er blød som fløjl og
kolossal fyldig. En fin moden tannin
understøtter det hele.
Et brag af en Shiraz!

Rinforzo Salento Primitivo
Salento 15% vol
Ambitiøs Primitivo fra gamle
vinstokke. Druerne er
håndhøstet og tørret i 4 uger.
Efter gæringen er vinen lagret 8
– 10 måneder på egetræsfade.
Det er en tæt og koncentreret
vin, der bør serveres til en kraftig
gryderet eller kød med branket
overflade.

199,-

139,-

Pr. fl.

Pr. fl.

Australien

Italien

”Livet er for kort til god vin
i for små mængder!”

Vine til forkælelse!
Heartland Stickleback
Reserve Red
Vinen byder på en
spektakulært frugtmættet
bouquet med nuancer af
solbær, kirsebær og vanilje.
Smagen der er generøs og
flot afrundet, munder ud i en
lang eftersmag af fed,
solmoden bærfrugt.
Stickleback Reserve nærmest
tigger om at ledsage retter
med godt oksekød, lam eller
and (gerne fra grill).

79,Pr. fl.
Spanien

Cava, Domaine Potier, Demi-Sec
Vinen har en flot, lys gylden farve, fin
og kraftfuld duft af blomster og
honning, perlende frisk og fyldig smag,
samt en lang og behagelig eftersmag.
Den er superb som aperitif.

89,Pr. fl.
Australien

Villa Maria Sauvignon Blanc, Private Bin ”Organic”
Klingende frisk og lækkert moden, livlig syre med masser af
detaljer, liv og nerve. Nyd vinen som ung og prøv f.eks. at
servere den til rødtunge og andre magre lyse fisketyper,
skaldyr, kylling, retter med tomat, pasta og grønsager eller
en frisk gedeost.

119,-

Seghesio Zinfandel
Sonoma, Californien
En meget lækker og velsmagende Zinfandel.
Duften er tæt pakket med intens, rød
bærfrugt og nuancer af mokka, mineraler
og vanilje. Smagen er stor og magtfuld.
14,8% vol.

199,Pr. fl.
Australien

Pr. fl.

199,Pr. fl.
USA

2013 Heartland, ”Directors Cut”, Shiraz
Duften er en eksplosion af fedmefuld
bærfrugt, mokka, vanilje, kokos og mørk
chokolade og smagen er blød som fløjl
og kolossal fyldig. En fin, moden tannin
understøtter det hele og gør vinens
helhedsindtryk afbalanceret og
harmonisk. 14,5%vol.

New Zealand

Estate Grown Pinot Noir
Californien.
Chamisals Estate Grown Pinot
Noir er intens med aromaer af
sorte kirsebær og blomme.
Smagen har fine noter af anis,
krydderurter og ristede
kaffebønner. På ganen er vinen
rig og saftig med silkeagtige
tanniner. En Californisk Pinot
Noir af højeste klasse. Perfekt til
fuglevildt, kalvekød eller ikke for
kraftige faste oste.

225,Pr. fl.
USA

Château Ste. Michelle
Indian Wells Cabernet Sauvignon
Flot rødvin der kan stå distancen til
kradsbørstige sager som sennep,
paprika og muskat, når de anvendes til
røde bøffer, and og lam men også
saucer med mørk chokolade, vil passe
godt til.

419,Pr. fl.
Italien

”Livet er for kort til god vin
i for små mængder!”

199,Pr. fl.
USA

Domìni Veneti Vigneti di Jago
Amarone Della Valpolicella, Veneto
Hele 16,5% vol. Med en dejlig duft og
fantastisk flot smag, harmonisk,
kompleks og krydret! Èn af de helt store
Amaroner, nyd den til en lige så flot
kødret – eller som meditations-vin”.

Gaver der glæder!

Firmagaver er vores speciale!
Flot trækasse med
Kopke 10 Years
Old Tawny og to
glas

Quinta da Boeira White Diamond Port
Hvid portvin var tidligere en så ugleset
kategori, at den kun nævntes i portvinslitteraturen for fuldstændigheden skyld.
Men udviklingen har dog overhalet det
trykte ord og i dag findes der fremragende
lagrede hvide portvine, der giver meget
komplekse vinoplevelser på linje med
lagret Tawny. Portvinen holder sig nogle
uger i åben tilstand, hvis den opbevares
køligt

269,Pr. stk.

199,Pr. fl.

Kopke Aquadente Vinica Velha Reserva
70 cl. i flot gaveæske
Denne eksklusive brandy er lavet i et
begrænset oplag på kun 5.000 liter om året
og er et destillat af portvinsdruer, som
efterfølgende har lagret minimum 15 år på
225 liters egefade, der har givet den ellers
neutrale spiritus dens raffinerede aroma.
Forskellige fade af varierende alder er
slutteligt blendet og tappet på denne
smukke flaske.
Smagen er kraftig og intens med aromaer af
tørret frugt og cedertræ med den velkendte
´efterbrænder` der minder smageren om, at
dette er rustikt håndværk
Fratelli Alessandria Barolo Chinato 50cl.
Piemonte Italien
Denne digestif blev i 1800 tallet brugt som
medicin mod bl.a. influenza. Det er en let
forstærket Barolo tilsat og lagret med et
væld af aromatiserede krydderier, urter og
lidt sukker. Kinabark – på latin China Calissaia
er hovedingrediens og fadder til navnet
Chinato. Desuden er kanel, ingefær, lakrids,
nellike, anis, vanilje, kardemomme og
rabarber klassiske ingredienser. Nyd den af
et rummeligt hvidvinsglas som
meditationsvin, after dinner underholdning
eller til honning – eller chokoladekage.

379,Pr. fl.
Quinta Da Boeira Reserve Tawny
Port på smuk karaffel i flot
gaveæske.
Reserve Tawny befinder sig et sted
mellem en bedre, traditionel Tawny
og en 10 års Tawny

229,-

189,-

Pr. fl. 50cl.

Pr. fl.

Den lille vinkælder
Tlf. 21 43 47 71
www.denlillevinkaelder.dk mail@denlillevinkaelder.dk
Der tages forbehold for afgiftsstigninger og udsolgte varer. Alle priser er incl. moms.

