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September 2019

Program for vinsmagningen på Børsen
Torsdag den 3. oktober 2019.

Billetter kan købes i vores butik på H.C.Andersens Boulevard 42 eller på vores  hjemmeside
LB-VIN.DK. 

Pris pr. billet kr. 195,00

Såfremt De ikke kan deltage i smagningen, kan De sende Deres ordre på LB-VIN@LB-VIN.DK

Italien
Nr.   Normalpris Smagningspris Bestilling

1. 2016 Barbera d’Alba Cantina Vignaioli  185,00 129,00	 _____	fl.
 I glasset en dyb delikat rubinrød farve. Aromaen er frugtig
 og karakteristisk for sorten. Meget fyldig og vedholdende
 og har en bemærkelsesværdig struktur med en stor person-
 lighed. Tør, velafbalanceret og behagelig syrlighed. 

2. 2015 Barbaresco Cantina Vignaioli  299,00 209,00	 _____	fl.
 En stor, klassisk Barbaresco lavet med druer fra Treiso og
 Barbaresco. Vinen har en granatrød, næsten rubinrød farve.
 Aromaen er intens med peber, chokolade og lakridsnoter.

3. 2015 Barbaresco Nervo Cantina Vignaioli   350,00 245,00	 _____	fl.
 En fantastisk duftende, frugtagtig tør rødvin lavet med druer
 fra en af områdets topmarker. En velstruktureret, elegant vin
 med et væld af gode smage, der passer godt sammen med 
 retter fra det italienske og internationale køkken. Smuk rubin-
 rød farve med violette toner. 

4. 2015 Barolo Cantina Vignaioli  350,00 245,00	 _____	fl.
 En Barolo lavet med druer fra La Morra vinmarker. Vinen
 er lavet på Nebbiolo og har en lys granatrød farve med 
 lyse nuancer. Aromaen er intens og vedholdende, med spor
 af krydderier, blandede bær og lakrids. Smagen er blød,
	 tør	og	fløjlsagtig	med	stor	struktur	og	aromatisk	længde.

5. 2016 Ripasso Valpolicella Salvaterra  138,00 83,00	 _____	fl.
	 En	elegant	og	raffineret	vin	med	flot	rubinrød	farve.	Spicy,
 med hint af tørrede kirsebær og vilde bær. Den har stor 
 personlighed og kompleksitet. I munden rig, elegant og 
	 raffineret.	Stadig	ung	men	meget	velafbalanceret,	med
 typiske noter af kirsebær og solbær. 

6. 2018 Barbera d’Asti, Luca Bosio  99,00 69,00	 _____	fl.
 Klassisk Barbera d’Asti, hvor fokus er på ren smag af frugt. 
 Familien Bosio Sætter en ære i denne vin, som de siger giver
 uforfalsket smag af regionen. Frugtagtig med duft af blommer
	 og	kirsebær	samt	lidt	krydderier.	Smagen	er	fløjlsagtig,	blød	
 og harmonisk med toner af blåbær og blommer.

7. 2017 Barbera d’Alba ”Egidio”, Luca Bosio  158,00 103,00	 _____	fl.
 Fadlagret Barbera med 18 mdr. på nye barriques. 
 Næsen bærer tydeligt præg af nyt fad. Kirsebær,
	 blommer,	sød	tobak	og	fintristet	eg.	I	munden	især
 syltede kirsebær, blå blommer, lidt mokka og lakrids.



Italien - fortsat fra forrige side

Nr.   Normalpris Smagningspris Bestilling

8. 2014 Barolo Monvigliero, Cadia  325,00 211,00	 _____	fl.
	 Farve:	Granatrød	med	violette	reflekser.	Duft:	Delikat,	intens
 bred palette fra læder over roser, med Earl Grey the og 
 bær. Smag: Elegant, afstemt med tætvævet tannin, ung fyldig
 og koncentreret, med delikate noter af mørk chokolade og 
 eftersmag.
 
9. 2018 Bianco di Ceparano, HVID 139,00 111,00	 _____	fl.
 Albana di Romagna, Fattoria Zerbina
	 Let	gylden	med	grønne	reflekser.	I	næsen	citrusfrugt,	græs
	 og	vilde	blomster.	Smagen	er	let	med	fin	citrus,	grønne	urter
	 (fennikel	bl.a.),	melon	og	en	fin	læskende	frugtsyre.	

10. 2018 Ceregio Sangiovese, Romagna, Fattoria Zerbina  129,00 103,00	 _____	fl.
 Rubinrød klar farve. Straight og indbydende med stor drikke-
 venlighed. Røde bær, ribs og kirsebær, med en urtet note. 
	 Saftspændt	og	let	krydret,	med	fintunede	tanniner	som	kun	er
 svagt mærkbare. 
 
11. 2012 Marzieno Ravenna Rosso IGT, Fattoria Zerbina  295,00 236,00	 _____	fl.
 Dyb mørk violet-rød i glasset. I næsen brombær, kirsebær,
 kagekrydderier, tobak og kakao. Mere af det samme i munden
 med koncentreret frugt, markeret fad og fyldige tanniner. Et sandt
 kraftværk af en vin med stor længde og klasse.

12. 2015 Pietramora Sangiovese Riserva di Romagna,  325,00 259,00	 _____	fl.
 Zerbina
 Rubinrød i glasset med violet. Frugtig næse med blandede
	 bær,	kirsebær,	syltetøj,	spicy	noter	af	kakao,	kaffe	og	tobak.
 I munden fyldig og kraftfuld med noter af kirsebær, tobak og
 mokka. Stærk, men moden tannin og frisk struktur fra frugtsyren.
 Længde og klasse.

Australien
Nr.   Normalpris Smagningspris Bestilling

13. 2018 Vermentino Barossa Valley, Seppeltsfield HVID 179,00 139,00	 _____fl.
 Aromaer af pære, citrus og friskplukkede mandler som
 man møder det i originale varianter i Middelhavsområdet.
 I munden stor friskhed og sprødhed, med en stenet mineralitet 
 og mundvandsdrivende saftighed – med citrus-skræl og stor
	 smagsrigdom.	Den	flotte	syre	kommer	fra	koldgæringen.

14. 2018 Riesling Barossa Eden Valley, Seppeltsfield HVID   179,00 139,00	 _____	fl.
	 Luftige	aromaer	af	badesalte,	hvid	jasmin	og	citrus.	I
 munden stor friskhed med limefrugt og citronskræl. Der
 er en mundvandsdrivende saftighed og en kølig vibrerende syre
 som gør denne Riesling helt uimodståelig. Vinen er koldgæret.

15. 2017 Grenache Barossa Valley, Seppeltsfield  179,00 139,00	 _____	fl.
 Ligefremme og intense aromaer af friske bær – især kirsebær,
 tranebær og østens krydderier. I munden er den ødsel
 kirsebæragtig, likøragtig og generelt tætpakket med røde
	 bær	og	god	tekstur	fra	finkornet	tannin.	

16. 2017 Shiraz Barossa Valley, Seppeltsfield  179,00 139,00	 _____	fl.
 Intense aromaer af kirsebær og blommer, med noter af sort
 peber. I munden klassisk Barossa modenhed, sort og lilla
 bærfrugt, barbecue, blid eg og polerede tanniner. Medium til
 helt fyldig. Stor saftighed og drikkevenlig.



Australien - fortsat fra forrige side

Nr.   Normalpris Smagningspris Bestilling

17. 2017 The Westing Shiraz, Barossa Valley, Seppeltsfield  399,00 299,00	 _____	fl.
 Bredspektret aromatisk næse med modne sorte bær og 
 frugter. I munden stor modenhed, sorte kirsebær med mørk
 chokolade, moden eg og lækre tyggemodne tanniner. Storladen
 og fyldig generøs Barossa-stil og dog med en underliggende
 kølig saftighed, da vinen under gæring når helt ned omkring
 18 grader. Lagring foregår på fransk eg i 16 måneder, 30% 
 nye fade.

18. 2017 The Northing Shiraz, Barossa, Seppeltsfield  399,00 299,00	 _____	fl.
 Bredspektret aromatisk næse med modne røde bær og frugter.
 I munden stilfuld og frisk modenhed, røde kirsebær med
 moden eg og lækre tyggemodne tanniner. Stilisk og fokuseret
 Shiraz med mere markeret tannin end ”The Westing”. Kølig
 saftighed, da vinen under gæring når helt ned omkring 18 grader.
 Lagring foregår på fransk eg i 16 måneder, 30% nye fade, 
 medium toast.

Argentina
Nr.   Normalpris Smagningspris Bestilling

19. 2017 Chardonnay Claroscura, Uco Valley Argentina HVID 169,00 135,00	 _____	fl.
	 Lys	gul	og	grønlig	i	glasset	grundet	vinifikation	uden	
 fadkontakt. I næsen typiske Chardonnay noter med
 tropisk frugt og våde sten, og med kompleks kombination 
 af urter og citrusfrugter grundet den kølige placering i Uco
 Valley. I munden er der stor friskhed og fylde 

20. 2017 Malbec Claroscura, Uco Valley Argentina  169,00 135,00	 _____	fl.
	 I	glasset	dybrød	med	violette	toner.	I	glasset	fine	florale	nuancer
 blandet med sorte og blå bær, anis og andre komplekse aromaer
 som kommer fra lagringen. I munden har vinen blødhed og Malbec’s
 friske elegance og på samme tid koncentration, fylde og moden tannin.

21. 2017 Cabernet Franc, Claroscuro, Uco Valley Argentina  169,00 135,00	 _____	fl.
 Lys klarrød farve. I næsen krydret og komplekse frugt noter.
	 Chokolade	og	fadnoter	fra	lagringen	blender	fint	ind.	I	munden
 er der en fyldig frugt, perfekt modenhed og tannin med modereret
 alkohol og naturligt syreniveau. 

22. 2016 Gran Malbec, Claroscuro, Uco Valley Argentina  199,00 159,00	 _____	fl.
	 Intens	og	dybrød	klar	farve	med	violette	toner.	Udpræget	floral
 og frugtig næse, karakteristisk for området, med bemærkelses-
 værdige aromaer som chokolade og krydderier grundet forgæringen
 med Cabernet Franc og Petit Verdot. I munden har den blødhed og
 elegance som en stor vin, med stor koncentration og længde.
	 Lagres	16	måneder	på	fransk	eg	og	12	måneder	på	flaske.

23. 2016 Gran Pinot Noir, Claroscuro, Uco Valley Argentina  199,00 159,00	 _____	fl.
 I glasset klar rødbede rød. 2016 var en kølig årgang, men 
 exceptionel! (El Nino) hvilket vinen tydeligt er præget af. 
 Lys i frugten med krydderier. Aromaer med sorte kirsebær, ribs
	 og	jordpræg.	Konsistent	og	ganske	magtfuld	Pinot,	med	flot	længde
	 og	koncentration.	12	måneder	på	fransk	eg,	9	måneder	på	flaske.



USA
Nr.   Normalpris Smagningspris Bestilling

24. 2016 Chardonnay, Jams Blend, HVID 149,00 119,00	 _____	fl.
 Tortoise Creek Lodi
	 Dejlig	frisk	og	sprød	Chardonnay	med	flot	duft	af	citrus,	
 pære, æble og hvide blomster. Vinen er lagret på ståltank,
 hvoraf en lille del af druerne lagres ”sur lie” (har lagret på
 bundfaldet) i 6 måneder, hvilket giver en cremet tekstur.

25. 2016 Chardonnay Peake Ranch, HVID 399,00 319,00	 _____	fl.
 Santa Barbara County
 Denne lyse og energiske Chardonnay rummer alt hvad
 man kan drømme om i en Chardonnay. De friske noter af
	 citronskal,	jasmin,	abrikos	og	kamille	skaber	essensen	i
 glasset. Bleggul i farven og elegant fokuseret. 

26. 2016 Pinot Noir Peake Ranch, Santa Rita Hills  399,00 319,00	 _____	fl.
 Et overbevisende eksempel på, hvad der kan opnås med
 Pinot Noir fra Santa Rita Hills. Aromaerne blander lyse
 kirsebær og blåbær med en subtil og fremtrædende udtryk,
 som tørret oregano, hvid peber og sort te. 

Frankrig
Nr.   Normalpris Smagningspris Bestilling

27. 2018 Château de Pierreux, HVID 169,00 135,00	 _____	fl.
 Beaujolais-Villages Chardonnay
	 Denne	hvide	Beaujolais	har	et	behersket		aromatisk	udtryk
 ift. de mere kendte hvide i Beaune. I næsen citrus, grønne æbler,
	 jasmin	og	andre	hvide	blomster.	Ærlig,	livlig	og	elegant	i
	 munden,	med	citron,	lime,	æbler	og	jasmin.	

28. 2016 Château de Pierreux, Brouilly Grande Reserve  169,00 135,00	 _____	fl.
 I glasset en smuk rød farve, bouquet af solbær og blåbær
 og en fyldig og balanceret frugtig stil. Saftig frugt med tørhed 
 og blå bær. Tanninerne er bløde og afrundede.

29. 2015 Château Beaumont, Haut-Medoc Cru Bourgois  238,00 143,00	 _____	fl.
	 Dyb,	mørkerød	farve	med	flot	refleksion.	I	næsen	meget	
	 indbydende	og	åben,	noter	af	eg,	vanilje	og	krydderier	der
 bringer de røde frugter som brombær, kirsebær osv. frem i
	 vinen.	I	munden	glat	og	frisk	med	en	tanninudvikling	af	høj	
 kvalitet, med fedme og skønhed. 

30. 2015 D´de Dassault, Saint-Emilion Grand Cru  299,00 239,00	 _____	fl.
 Denne 2.vin fra Dassault er stadig ung, men meget indbydende. 
 Stor næse med blå og sorte bær og sød lakrids. Den er aroma-
	 rig	og	med	høj	alkohol	fra	den	meget	modne	og	store	årgang	15’.
	 Vinen	er	jammy,	men	har	samtidig	kontrol	og	balance	i	den	drøje
 og frodige stil, domineret af modne brombær og solbær.

31. 2016 Comte de Malartic, Pessac-Leognan  299,00 239,00	 _____	fl.
 Dyb violet-rød i glasset. Aromaer med modne blommer, 
 bagte brombær med hints af kul og grønt løv, blyantspids
 og Virginia tobak. Medium-fyldig og pakket med friske
 unge bær. 

32. 2012  Château Meyney, Saint-Estephe  385,00 269,00	 _____	fl.
 Meget intens bouquet med koncentrerede brombær, hindbær,
 knust sten og tørret viol. Vinen er koncentreret, men ikke
	 for	drøj.	I	munden	medium	fyldig	med	saftige	sorte	bær,
	 den	har	greb,	tyngde	uden	at	være	overgjort	og	meget	blød	over
 det hele.
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Frankrig - fortsat fra forrige side

Nr.   Normalpris Smagningspris Bestilling

33. 2015 Château Bourgneuf, Pomerol  425,00 298,00	 _____	fl.
	 Stor	årgang	og	måske	ejendommens	bedste	til	dato!	Der	er
 stor intensitet, kraft og dybde i denne Pomerol. Smagen er 
 præget af bl.a. modne blommer, kirsebær og lakrids, samt
 krydderier der minder om trøffel og tapenade. Fylden er
 medium til kraftig. Meget holdbar!

34. 2016 Hautes-Cotes de Nuits, “La Vacherotte”  225,00 158,00	 _____	fl.
 Domaine Dufouleur
 Lys rubinrød farve, strålende. Næsen er behagelig med friske
 røde-/blå bær (solbær, hindbær, ribs og kirsebær). I munden
 kirsebær, hindbær, let kandiseret frugt, tæt med let tørhed og
 tannin. Frisk elegant struktur med mineralitet. 

35. 2015 Château Jean-Fontenille, Loupiac SØD 149,00 119,00	 _____	fl.
	 Vingården	er	beliggende	på	et	højdedrag	midt	i	hjertet
 af Loupiac appellationen. Vingården strækker sig over 
 9 ha. Og er tilplantet med 85% Semillon, 10% Muscadelle 
 og 5% Sauvignon Blanc. Disse druer er med til at give en 
 vin med en berusende rig konpleksitet af frugter og blomster. 
 Det er en elegant sød Loupiac, der er frugtig, men ikke 
 klæbende sød. 


