
VI MØDES PÅ SØNDERGÅRDSVEJ 18  
9400 Nørresundby v. Lindholm den 7. juni kl. 17.30,  

hvor vi i fælles bus bliver kørt til Restaurant Kopp & Ko, Havnen 14 i Hals.

Efter winemaker’s dinner vil alle blive transporteret tilbage til Limfjordshotellet i Aalborg.

Den italienske entreprenør familie Costa 
har i 2008 startet flere vinhuse i Italien 

samt et i Champagne Frankrig. De har fra 
starten gået efter den højeste kvalitet og har 
allieret sig med den flere gange udnævnte 
“årets vinmager” Carlo Ferrini, som bl.a. har 
lavet sin første Barolo og Champagne, der al-
lerede høster flotte anmeldelser.

I det historiske område Monforte d’Alba,  
har familien marker på to “cru’s”, Pressenda 

og Castelletto, hvor de siden 2008 har arbejdet 
ihærdigt i marken med de gamle vinstokke. 
Tyngdekraften sørger for al transport, hvilket 
har certificeret gården som “Casa Clima” og 
giver vinene de bedste betingelser i temperatur- 
kontrolleret gæring og lagring på både fad og 
i flaske, inden frigivelse.

I det solbeskinnede distrikt Maremma nær 
den Toscanske kyst, hvor  Sangiovesen 

lokalt hedder “Morellino”, har de fundet  
de bedste marker og lavet et helt nyt vineri.  
Områdets smukke vegetation har givet  
inspiration til marknavnene, der alle har 
blomsternavne. Derfor hedder gården  
“Terre di Fiori”, blomsternes jord.

Champagne-huset består af to hektar  
i det klassiske distrikt ”Cote de Blancs”, 

som frembringer de skønneste, sprøde  
Champagner med uforenelige citrus- og  
brødtoner. Carlo Ferrini og familien Costa  
er ved at revne af stolthed over de flotte  
resultater allerede opnået, hvilket bekræftes  
af utallige glade anmeldere og kunder.

Menu følger på næste side

VALENTIN VIN og KOPP & KO  
inviterer til  
WINEMAKER’S DINNER  

med  
LUCA COSTA

 



WINEMAKER’S MENU

Velkomst 
Grissini, minipizza & oliven

Philippe Costa Ouverture Champagne

Friskbælgede ærter som risotto med lomogranulat  
og rokkevinge, spinat & ramsløg

Philippe Costa Brut Reservé 
Philippe Costa Brut Millesimé 2004

Grillet filet royal af sværdfisk med sauce på tomater,  
kapers, oliven & sølvbeder

Terre di Fiori Morellino di Scansano 2008 
Tenuta DueCorti Dolcetto 2009

Ravioli med vildtrilette i bouillon  
på ædelsvampe & trøffelaroma

Terre di Fiori Ventaio 2008 
Tenuta DueCorti Nebbiolo 2009

Oksebryst “Sous Vide” i Barolosauce med brændte løg & grillede asparges
Tenuta DueCorti Barolo 2005

Italiensk Enkeltmark chokolade i flere teksturer,  
med skum, knas & knæk
Valgfri Mocca & Espresso  

fra vores Barista med biscotti

Kuvertpris alt inkl. 999 kr.

TILMELDING 
via Valentin Vin på Facebook eller email: LV@ValentinBrands.com

Med venlig hilsen


