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Velkommen til Portvinskælderen 

    
 

Portvinskælderen en kombineret portvinsbar, hvor man kan købe og nyde et glas portvin, 

og en detailforretning med salg af portvine. I konceptet indgår også en webshop hvor der 

sælges portvine. 

Portvinskælderen har faste åbningstider fredage og lørdage 18.00 – 23.00. I kælderen er 

der plads til 26 siddende gæster + 4 siddepladser udendørs. Her kan man ud over at nyde 

et glas portvin eller en portvinsdrink, nyde en tapasplatte. (Kun forudbestilling – Bestilles 

senest torsdag). 

Der vil ca. én gang om måneden, blive afholdt portvinssmagninger torsdag aften. Få 

besked om kommende smagninger, ved tilmelding til vores nyhedsbreve via vores 

hjemmeside eller følg med på vores Facebook side.  

Ved ønske om at købe portvine uden for normal åbningstid, kan dette aftales telefonisk. 
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Tapasplatte  Kr. 150.-            
Anrettet med forskellige pølsevarer, forskellige oste, oliven, peberfrugt samt frisk brød. 

(Kun mod forudbestilling)! 

Begyndersmagning Kr. 150.-    
Smag på de fire hovedgrupper af portvine: White – Rosé – Ruby - Tawny.                                                                                        

Husets Portvin Kr. 35.-/glas - Kr. 420.-/flaske 
Reserve Tawny fra Quinta do Mourão   

  

Snacks  
Nøddemix   Kr. 25.- 

Sweet Tomato Rolls  Kr. 20.- 

Mandler   Kr. 15.- 

Oliven   Kr. 20.-                  
 

 

 

Vedrørende information om allergener, spørg personalet! 
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Portvinssmagninger 

 

Begynder-smagning: 

Introduktion til portvin - Smag de fire hovedtyper: White – Rosé – Ruby – Tawny  Kr. 150.- / pers. 

Budget-smagning: 

6 forskellige uspecificerede portvine (Min. 2 personer – Maks. 8 personer) Kr. 300.- / pers. 

Standard-smagning: 
8 forskellige uspecificerede portvine (Min. 2 personer – Maks. 8 personer) Kr. 400.- / pers. 

Exklusiv-smagning: 
10 forskellige uspecificerede portvine (Min. 2 personer – Maks. 8 personer) Kr. 500.- / pers. 

Alle 3 ovenstående smagninger afvikles i Portvinskælderens ordinære åbningstid!                               
Af hensyn til betjening af andre gæster, kan der ikke forventes uddybende forklaring til de forskellige 

portvine og portvinsproducenter! 

 

Signatur-smagning: 
Design jeres egen portvinssmagning eller lad Portvinskælderen sammensætte en smagning til jer. 

Arrangementet afvikles i Portvinskælderens lokaler torsdage efter kl. 18.00 og I skal minimum være 12 
deltagere. Maksimum deltagerantal til denne form for smagning er 20 personer! 

Vi kommer også gerne ud til jer og afholder portvinssmagninger. Her kræves det også, at I er minimum 12 
deltagere (Færre deltagere kan også accepteres, men prisen afregnes for minimum 12 deltagere)!             
Der er ingen begrænsninger på maksimum deltagerantal. 

Til alle smagninger i Portvinskælderen kan der tilvælges en tapasbuffet. Ved afholdelse af smagninger i 
egne lokaler, sørger I selv for evt. bespisning. 

Henvendelse til personalet for forespørgsel om pris på portvinssmagning! 
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Quinta do Mourão   

Projektet Quinta do Mourão starter, da Mário Braga i 1972 beslutter at købe Quinta do 
Mourão sammen med 4 andre ejendomme i Douro. Hermed blev et stort familieprojekt 
født, et projekt, der er blevet ved med at vokse gennem de efterfølgende generationer. 

I dag ligger projektet på skuldrene af den følgende generation og også 3. generation. 

Miguel Braga, en af de nuværende ejere, var kun 10 år, da hans far startede projektet. 
Han har tilbragte det meste af sin barndom i denne smukke region, som han altid har følt 
en stor kærlighed for.  

Derfor besluttede Miguel, efter at hans far døde, uden tøven, at fortsætte det tidligere 
igangsatte arbejde og få Quinta do Mourão til at vækste. 

 

Rio Bom    Glas 5 cl. 1/1 flaske Detailsalg 

Portvinskælderens Tawny (Husets Port)  kr. 35,00 Kr. 420,00 Kr. 175,00 

10 års Tawny    kr. 45,00 kr. 540,00 kr. 300,00 

20 års Tawny    kr. 105,00 Kr. 1260,00 kr. 700,00 

30 års Tawny    kr. 160,00 kr. 1920,00 kr. 1150,00 

40 års Tawny    kr. 215,00 kr. 2580,00 kr. 1575,00 

10 års White Tawny   kr. 55,00 kr. 440,00 kr. 260,00 
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Quinta das Lamelas   

Siden erhvervelsen af Quinta das Lamelas af vores familie i 1836 har den konstante 
efterspørgsel efter kvalitet altid været vores prioritet. Ud over kvalitet forsøger vi imidlertid 
at reflektere, hvad naturen giver os, idet vi altid respekterer essensen af den afgrænsede 
region Douro, men også mere specifikt efter vores Quintas egenskaber. 
 
Resultatet er forskellige vine med en ægte identitet. 
 
Selvom vi har en klar idé om, hvad der adskiller os, prøver vi år efter år at præsentere, 
hvad Jorden tilbyder os. Vi mener, at brug af traditionelle metoder er svaret for at få mest 
muligt ud af vores skat. På Quinta das Lamelas høstes druerne således fuldstændigt med 
hånd ved hjælp af kun små traktorer for at lette transporten. 
 
Fodtrædning er den metode, der stadig bruges i vinfremstilling af vores portvine. 
Resultatet er tydeligt i vores vine, der har en meget højere kvalitet med en stærk identitet. 
 

    Glas 5 cl. 1/1 flaske Detailsalg 

10 års Tawny    kr. 45,00 kr. 540,00 kr. 290,00 

20 års Tawny    kr. 80,00 Kr. 960,00 kr. 550,00 

30 års Tawny    kr. 115,00 kr. 1380,00 kr. 850,00 

40 års Tawny    kr. 175,00 kr. 2100,00 kr. 1150,00 

10 års White Tawny   kr. 50,00 kr. 400,00 kr. 250,00 

Late Bottled Vintage   kr. 35,00 kr. 420,00 kr. 220,00 
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Blackett    

Historien om Blackett går tilbage til 1800-tallet, hvor George Blackett fra Leeds slår sig ned i 
Porto som vinhandler. Det har han efter sigende så stor succes med, at firmaet på et tidspunkt 
er i Top 5, hvad angår størrelse. Sådan lyder de sparsomme oplysninger fra Alchemy Wines, 
og søger man på internettet eller i diverse opslagsværker, er der ikke meget mere at tilføje. Et 
selskab med navnet Blackett & C etableres i 1912 og registreres som portshipper i 1923, men 
indstillede aktiviteterne i 1941. Så selv om der er tale om en relancering af et historisk navn, 
kan man ikke beskylde ejerne for at snylte på et gyldent brand, da navnet inden overtagelsen 
var helt ukendt for de fleste. 

I dag ejes Blackett altså af Alchemy Wines, hvis ejerkreds tæller familien Sequeira Mesquita, 
der også ejer Quinta de Brunheda og Quinta da Mata de Cima – de to quintaer, som forsyner 
selskabet med druer. Familieejerskabet af Quinta de Brunheda kan spores helt tilbage til 1714. 
Den mere end 200 hektar store ejendom ligger ved landsbyen af sammen navn ved Tua-
floden i baglandet bag Douro. Her er den placeret i dejlige naturomgivelser i Vale do Tua 
Regional Natural Park.  

                  

    Glas 5 cl. 1/1 flaske Detailsalg 

10 års Tawny    kr. 45,00 kr. 420,00 kr. 270,00 

20 års Tawny    kr. 70,00 Kr. 840,00 kr. 495,00 

30 års Tawny    kr. 120,00 kr. 1440,00 kr. 895,00 

40 års Tawny    kr. 200,00 kr. 2400,00 kr. 1495,00 

10 års White Tawny   kr. 45,00 kr. 480,00 kr. 290,00 
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Dona Otilia    

DONA OTÍLIA er grundlagt i 2015 af Otília Timóteo. Hun er opvokset med vinforædling og 
vinavl, og med dette projekt viderefører hun traditionen og produktionen af Dourovin og 
portvin, som blev startet af hendes forældre tilbage i 1980. 

Efter sin universitetsuddannelse vendte Otília i 2010 hjem for at overtage familieforetagendet. 
Hun startede med grundlæggelsen af Timoteo’s Vinhos Lda med at eksportere vin til Brasilien 
og Angola, men fortsatte snart til flere markeder. 

DONA OTÍLIA råder i dag – foruden Quinta São Martinho over to andre vingårde – Quinta dos 
Currais samt Quinta do Pisco – i den sydlige provins Corgo og i alt 40 hektar vinmarker, der 
alle er A-klassificeret af IVPD (Instituto dos Vinhos do Douro e Porto) til fremstilling af portvin. 

Den høje standard på vinene sikres af winemaker Victor Hugo og ønolog og winemaker 
Celeste Marques, der er en anerkendt winemaker og har vundet flere priser. 

Navnet DONA OTÍLIA stammer fra og er en hyldest til Otílias bedstemor. Matriark og en klog 
kvinde, der arbejdede hårdt, med engagement og lidenskab, men som døde i ung alder. 

                  

    Glas 5 cl. 1/1 flaske To Go 

10 års Tawny    kr. 50,00 kr. 600,00 kr. 280,00 

20 års Tawny    kr. 90,00 Kr. 1080,00 kr. 550,00 

30 års Tawny    kr. 145,00 kr. 1740,00 kr. 950,00 

40 års Tawny    kr. 190,00 kr. 2280,00 kr. 1200,00 

10 års White Tawny   kr. 50,00 kr. 600,00 kr. 280,00 

20 års White Tawny   kr. 95,00 kr. 1140,00 kr. 600,00 

30 års White Tawny   kr. 160,00 kr. 1920,00 kr. 1000,00 

Late Bottled Vintage   kr. 35,00 kr. 420,00 kr. 190,00 

Pink Port    kr. 35,00 kr. 420,00 kr. 160,00 
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Bulas     

I århundreder har Quinta da Fozceira og Quinta da Costa de Baixo haft drueproduktion af 
høj kvalitet fra originale druesorter, der er nøje udvalgt af generationer af vinavlere. 
Historiske optegnelser fra 1256 beviser, at druer fra dette meget specielle område, 
sammenløbet af floden Douro og Ceira, allerede dengang blev betragtet som af meget høj 
kvalitet. Den ekstraordinære skønhed af landskabet begrunder klassificeringen af disse 
vinmarker og terrasser som hørende til World Heritage af UNESCO. 

Hver BULAS-flaske fremviser signaturen af José Bulas Cruz, faderen til den nuværende 
ejer. Bulas-familien sigter på en løbende forbedring af kvaliteten af Douro- og Portvine, 
samtidig med at de unikke egenskaber afgivet af Douro-dalen regionen bevares. Mærkets 
essens er baseret på dens skabers vision om at producere en høj kvalitet Douro- og 
Portvin. 

     

Glas 5 cl. 1/1 flaske Detailsalg 

10 års Tawny    kr. 35,00 kr. 420,00 kr. 200,00 

20 års Tawny    kr. 55,00 Kr. 660,00 kr. 370,00 

30 års Tawny    kr. 85,00 kr. 1020,00 kr. 630,00 

40 års Tawny    kr. 135,00 kr. 1620,00 kr. 900,00 

10 års White Tawny   kr. 35,00 kr. 280,00 kr. 200,00 

20 års White Tawny   kr. 70,00 kr. 560,00 kr. 370,00 

Late Bottled Vintage   kr. 35,00 kr. 300,00 kr. 200,00 
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Vieira de Sousa               

Vieira de Sousa-familien har i den grad bidraget til Douros historie ved at producere 
portvin i lang tid. I fem generationer har familien produceret druer til andre portvinsfirmaer, 
som rigtig mange andre små landbrug i Dourodalen har gjort det. Med 60 hektar vinmarker 
langs Douro-floden, producerer de nogle af de bedste druer til at lave portvin af. Tradition 
og kvalitet er nøglen til at opretholde historien omkring produktionen af traditionel portvin. 

For få år siden besluttede familien at begynde aftapning af deres egen portvin og at sælge 
det under eget mærke: Vieira de Sousa. Luisa Vieira de Sousa Borges er den femte 
generation i spidsen for portvinsproduktionen i familien. Hendes første årgang kom i 2008. 
Luisa Borges er den yngste kvinde i spidsen for portvinsproduktion i Douro og et rigtig godt 
eksempel på den nye moderne tilgang til portvin. Hendes vine er klassiske fyldige og 
meget komplekse, samtidig med at de altid ender med et svirp på tungen. Luisas portvine 
er derfor meget friske og crispy, og hun er fortjent blevet belønnet de sidste år med gode 
anmeldelser og flere priser. 

 

    Glas 5 cl. 1/1 flaske Detailsalg 

10 års Tawny    kr. 35,00 kr. 420,00 kr. 200,00 

20 års Tawny    kr. 55,00 Kr. 660,00 kr. 370,00 

30 års Tawny    kr. 80,00 kr. 960,00 kr. 600,00 

40 års Tawny    kr. 135,00 kr. 1620,00 kr. 900,00 

10 års White Tawny   kr. 40,00 kr. 320,00 kr. 200,00 

Late Bottled Vintage   kr. 35,00 kr. 420,00 kr. 200,00 

Colheita 2003    kr. 40,00 kr. 480,00 kr. 300,00 

Rosé Port    kr. 35,00 kr. 420,00 kr. 130,00 
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DR     

I 2001 overtog Domingos Ribeiro, en iværksætter drevet af sin lidenskab for vin, Quinta da 
Levandeira de Roncão. Hensigten har aldrig været at tjene en formue på projektet, men 
kærligheden til Douro og specielt til portvin, har drevet ham til at investere store summer i 
den gamle quinta. Dels i renovering og genplantning af marker, i quintaens hovedhus og 
ikke mindst i produktionsudstyr. Han har siden høstet stor anerkendelse for sin 
ihærdighed. 

Helt i vores ånd satses der benhårdt på kvalitet frem for kvantitet, og sortimentet afspejler 
kun, hvad der kan holdes inden for denne filosofi. DR's 10, 20, 30 og 40 års Tawny har en 
dybde og kvalitet, som kun få kan måle sig med. De er fyldige, afrundede og frembyder 
stor kompleksitet. Deres signatur er deres let krydrede noter. Ruby-style (LBV/Vintage) er 
meget tætte i strukturen og lækre frugtige vine, der besnærer de fleste. 

 

    Glas 5 cl. 1/1 flaske Detailsalg 

10 års Tawny    kr. 35,00 kr. 420,00 kr. 200,00 

20 års Tawny    kr. 55,00 Kr. 660,00 kr. 400,00 

30 års Tawny    kr. 90,00 kr. 1080,00 kr. 650,00 

40 års Tawny    kr. 135,00 kr. 1620,00 kr. 900,00 

Late Bottled Vintage   kr. 35,00 kr. 360,00 kr. 200,00 
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Quinta do Javali    

Quinta do Javali er en spændende vingård som ligger på sydsiden af Dourofloden, ikke 
langt fra Sao Joao da Pesqueira. Vingården er i dag ejet af Antonio Mendes, men kan 
dateres helt tilbage til 1839. Quinta do Javali er en forholdsvis lille quinta, med sine ca. 25 
ha. jord, hvor kun ca. 14 ha. er beplantet med vinstokke. 

Vingårdens marker ligger i en højde af ca. 150-300 meter, og er tilplantet med de 
traditionelle sorter som: Tinta Roriz, Tinta Cao, Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta 
Barroca og Sousao. Alle portvine/bordvine som produceres er “egen avl”, altså der købes 
ikke druer eller portvine fra andre vingårde. Der produceres både portvine, men også hvid 
og rødvine. 

 

    Glas 5 cl. 1/1 flaske Detailsalg 

10 års Tawny    kr. 35,00 kr. 420,00 kr. 250,00 

20 års Tawny    kr. 75,00 Kr. 900,00 kr. 470,00 

30 års Tawny    kr. 125,00 kr. 1500,00 kr. 850,00 

Late Bottled Vintage   kr. 35,00 kr. 300,00 kr. 200,00 
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Vasques de Carvalho   

Vasques de Carvalho‘s historie går tilbage til 1880 hvor huset blev grundlagt. De har 
indtil 2013, hvor de blev godkendt af IVDP (Portvinsinstituttet) til at sælge under eget navn, 
produceret og solgt til andre huse i Douro. Vasques de Carvalho har til huse i Peso da 
Regua, hvor der både er showroom og “kælder”. Ydermere har de også i Vila Nova de 
Gaia også et lækket show/tasting room. 

De producere næsten alle typer af portvin, både hvid med alder, 10-20-30 og 40 års 
tawny, LBV og vintage af særdeles god kvalitet. Deres 40 års tawny, blendet af bla. 
colheita fra 1880, året hvor Vasques de Carvalho blev grundlagt. Det er Jaime Costa der 
er winemaker, som tidligere har arbejdet 14 års hos Burmester, og er blevet kåret til årets 
winemaker. 

 

    Glas 5 cl. 1/1 flaske Detailsalg 

10 års Tawny    kr. 40,00 kr. 480,00 kr. 290,00 

20 års Tawny    kr. 70,00 Kr. 840,00 kr. 500,00 

30 års Tawny    kr. 120,00 kr. 1440,00 kr. 800,00 

40 års Tawny    kr. 205,00 kr. 2460,00 kr. 1295,00 

Late Bottled Vintage   kr. 35,00 kr. 360,00 kr. 215,00 
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Dalva     

Dalva blev grundlagt i 1862 og havde forskellige navnekonstellationer frem til 1957, hvor 
Clemente da Silva overtog hele firmaet og omdøbte det til C. da Silva. Men da der var 
mange andre med det efternavn i portvinsbranchen, valgte Clemente i stedet at navngive 
huset for Dalva som en sammentrækning af ”da” og ”lva” i Silva. 

Dalva et brand med flasker i flot design. Dette ses mest tydeligt ved deres Golden White 
serie, som er baseret på udvalgte fade med hvid portvin, og hvor der kun udvælges et år i 
hvert årti, som så flaskes og sendes på markedet.   vinmou.blogspot.com 

    Glas 5 cl. 1/1 flaske Detailsalg 

10 års Tawny    kr. 35,00 kr. 420,00 kr. 270,00 

20 års Tawny    kr. 55,00 Kr. 660,00 kr. 425,00 

30 års Tawny    kr. 90,00 kr. 1080,00 kr. 700,00 

40 års Tawny    kr. 130,00 kr. 1560,00 kr. 850,00 

10 års Dry White   kr. 35,00 kr. 420,00 kr. 220,00 

White Colheita 2011   kr. 45,00 kr. 540,00 kr. 320,00 

White Colheita 2007   kr. 50,00 kr. 600,00 kr. 350,00 

Late Bottled Vintage   kr. 35,00 kr. 420,00 kr. 160,00 

Colheita 1991    kr. 45,00 kr. 540,00 kr. 400,00 

Colheita 1995    kr. 40,00 kr. 480,00 kr. 350,00 

Colheita 1997    kr. 40,00 kr. 480,00 kr. 300,00 

Colheita 2004    kr. 35,00 kr. 420,00 kr. 270,00 

Pink Port    kr. 35,00 kr. 420,00 kr. 140,00 
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J. H. Andresen          

Har man besøgt lagrene hos Andresen i Vila Nova de Gaia, vil man vide, at de bugner af 
gammel portvin på pipas – fadene, som rummer gennemsnitligt 550 liter. Selv om huset 
producerer portvin i alle genrer og også udmærket LBV og Vintage, er det de fadlagrede, 
der er specialiteten og husets store styrke. Det gælder rød portvin i form af Tawny med 
alder og Colheitas, og det gælder hvid med alder og hvid Colheita. Ja, faktisk var 
Andresen pioner, hvad angår hvid portvin med alder, og de står bag nogle af markedets 
bedste. 

Det kan man så vælge at være stolt af som dansker, da huset faktisk har danske aner. 
Stifteren, Johann Heinrich Andrésen kom nemlig fra den nordfrisiske ø Før, som frem til 
1864 var dansk. J.H. Andrésen stak til søs i 1826 og endte i Porto, hvor han slog sig ned 
og begyndte sin opstigning i byens handelsliv. I 1845 etablerede han sig som vinhandler 
med henblik på eksport af portvin. Huset var ejet af familien frem til 1942, hvor det blev 
overtaget af Albino Pereira dos Santos, hvis børnebørn med Carlos Flores dos Santos i 
spidsen stadig driver firmaet.     vinmou.blogspot.com

   

    Glas 5 cl. 1/1 flaske Detailsalg 

10 års Tawny    kr. 35,00 kr. 420,00 kr. 200,00 

20 års Tawny    kr. 50,00 Kr. 600,00 kr. 350,00 

10 års White Tawny   kr. 35,00 kr. 280,00 kr. 180,00 

20 års White Tawny   kr. 55,00 kr. 440,00 kr. 300,00 

40 års White Tawny   kr. 145,00 kr. 1160,00 kr. 800,00 

Colheita 1980    kr. 105,00 kr. 840,00 kr. 475,00 

Colheita 1991    kr. 70,00 kr. 560,00 kr. 345,00 

Colheita 2007    Kr. 35,00 Kr. 280,00 kr. 170,00 

Late Bottled Vintage   kr. 35,00 kr. 420,00 kr. 200,00 
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Kopke     

Det ældste stadig eksisterende portvinshus. Kopke blev grundlagt i 1638 af far og søn, 
Cristiano og Nicolau Kopke, som var udsendt af Hansestæderne. I starten blev der handlet 
med vin og siden med portvin. Firmaet var i familiens hænder frem til sidst i 1800-tallet, 
hvor den britiske Bohane-familie tog over og forsøgte at drive huset fra London. I 1953 
skiftede ejerskabet til familien Barros-Almeida, hvorfor Kopke i 2006 fulgte med familiens 
øvrige huse som Barros og Hutcheson ind i Sogevinus-gruppen. 

En del af husets historie gik til i en storbrand i 1882. Kopke ejede og er stadig knyttet til 
Quinta de São Luiz, som i dag dog leverer til flere af Sogevinus portvinshuse og endvidere 
lægger navn til sin egen Single Quinta Vintage. 

Kopke producerer hvid port, Ruby Reserve og Vintage, men udmærket sig især med sine 
tawnies og colheitas.                vintageport.dk 

 

    Glas 5 cl. 1/1 flaske Detailsalg 

10 års Tawny    kr. 35,00 kr. 420,00 kr. 170,00 

20 års Tawny    kr. 55,00 Kr. 660,00 kr. 400,00 

30 års Tawny    kr. 95,00 kr. 1140,00 kr. 690,00 

40 års Tawny    kr. 145,00 kr. 1740,00 kr. 1060,00 

10 års White Tawny   kr. 35,00 kr. 420,00 kr. 220,00 

Colheita 1980    kr. 100,00 kr. 1200,00 kr. 710,00 

Colheita 1989    Kr. 60,00 Kr.  720,00  Kr. 460,00 
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W & J Graham´s    

Indtil 1820 handlede Graham's med tekstilvarer. En kunde kunne dog ikke betale sin 
forfaldne veksel til firmaets afdeling i Porto, og man måtte derfor nødtvunget acceptere 27 
piber (fade) portvin som betaling. Vinen blev dog solgt med så stor succes, at firmaet 
ligefrem blev opfordret til at gentage handelen. Graham´s fik hurtigt opbygget et godt ry 
indenfor portvin, og i slutningen af det 19. århundrede var man ikke alene en af de største 
afskibere, men også en af de mest anerkendte. 
 
I 1882 blev den unge skotte, Andrew James Symington, ansat, men efter et par år drog 
han videre ud i portvinens verden. Men - da Graham's i 1970 fik finansielle problemer og 
dermed behov for kapitalindsprøjtning, benyttede Symingtons børnebørn sig af lejligheden 
til at købe huset. I dag har Symington-familien en meget central position indenfor portvin, 
da de nu ejer en række af de bedste huse. Robert Parker havde da også følgende 
kommentar til Graham's: "The most consistent producer of great port in the post worldwar 
2 era". 

 

    Glas 5 cl. 1/1 flaske Detailsalg 

Six Grapes - Reserve Ruby   kr. 35,00 kr. 360,00 kr. 180,00 

10 års Tawny    kr. 35,00 kr. 420,00 kr. 230,00 

20 års Tawny    kr. 60,00 Kr. 720,00 kr. 400,00 

30 års Tawny    kr. 110,00 Kr. 1320,00 Kr. 700,00 

40 års Tawny    Kr. 170,00 kr. 2040,00 Kr. 1100,00 

Crusted Port    kr. 40,00 kr. 480,00 kr. 250,00 

Late Bottled Vintage   Kr. 35,00 Kr. 420,00 Kr. 200,00 
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Ramos Pinto          

Huset Ramos Pinto blev grundlagt i 1880, og takket være en fremragende kvalitet i vinene 
fik Ramos Pinto hurtigt en meget høj status på eksportmarkederne. I dag ejer Champagne 
Louis Roederer hovedparten af aktierne i Ramos Pinto. Dermed fastholdes de høje 
kvalitetsnormer, som blev etableret af brødrene Adriano og António Ramos Pinto. 

Et grundlæggende element i Adrianos salg og profilering af vinene var bl.a. at markedsføre 
dem under navnene på de enkelte vinmarker. Visse steder i området skråner markerne 30 
– 70% og bliver nærmest “bagt” i solen i løbet af de varme somre. Douro får stort set kun 
regn i de kolde vintermåneder, og det giver perfekte modningsforhold. 

Blandt portvinsproducenterne har Ramos Pinto den særlige position at besidde den 
højeste andel af egne marker i forhold til produktionens størrelse. Firmaets fire 
“Quintas”(vingårde), ligger i Cima-Corgo og i Douro Superior distrikterne. Det er helt klart 
et af Ramos Pintos store aktiver, fordi dette ejerskab giver mulighed for at producere 
“Single Quinta Ports” med egne særpræg og karakterer. 

 

    Glas 5 cl. 1/1 flaske Detailsalg 

Adriano White Reserva   kr. 35,00 kr. 420,00 kr. 160,00 

10 års Tawny    kr. 40,00 kr. 480,00 kr. 300,00 

20 års Tawny    kr. 80,00 Kr. 960,00 kr. 550,00 

30 års Tawny    kr. 110,00 kr. 1320,00 kr. 800,00 

Late Bottled Vintage   kr. 35,00 kr. 420,00 kr. 200,00 
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Fonseca    

Der er ikke noget andet portvinshus, hvor traditionerne og viden omkring fremstilling af 
portvin er gået i arv igennem så mange generationer som hos Fonseca Guimaraens, hvor 
vinen er blevet produceret af den samme familie, siden portvinshuset blev grundlagt i 
1822. 
 
Det var i dette år, at Manoel Pedro Guimaraens, en velstående købmand, købte det gamle 
handelsfirma af Fonseca, Moteiro & Co. Da Fonseca solgte sine aktier i firmaet, krævede 
han, at firmaet skulle beholde navnet Fonseca som dets mærke. Denne betingelse er 
blevet respekteret lige siden af hele seks generationer i Guimaraens-familien, og navnet 
Fonseca er i dag ét af de mest respekterede portvinsmærker. 
 
De første år var turbulente, og Manoel Pedro Guimaraens' passion var ikke kun vin, men 
også politik. Han var en glødende liberal fortaler, og hans åbenhjertige overbevisninger 
tvang ham til at forlade landet i 1834 skjult i en tom portvinstønde. Han blev smuglet 
ombord på et skib med retning mod England. Her slog han sig ned, og firmaets 
hovedkvarter forblev i London i over hundrede år. 

 

    Glas 5 cl. 1/1 flaske Detailsalg 

10 års Tawny    kr. 35,00 kr. 420,00 kr. 260,00 

20 års Tawny    kr. 65,00 kr. 780,00 kr. 480,00 

Late Bottled Vintage   kr. 35,00 kr. 420,00 kr. 180,00 

Crusted Port    kr. 35,00 kr. 420,00 kr. 260,00  
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Niepoort    

Hos Niepoort har familien stået for driften i fem generationer, og idag er det Eduard Dirk 
Niepoort, der har overtaget roret. Man har altid tilstræbt, at to generationer arbejder 
sammen i firmaet for at bevare ånden og stilen i vinen. Niepoort har i mange år været 
berømt for deres klassiske portvine, vine af høj kvalitet med stor koncentration og lang 
holdbarhed. Dirk Niepoort er en meget karismatisk vinmager, der har sine egne idéer og 
standpunkter, og hans vigtigste filosofi er, at vine skal have friskhed for at være 
interessante. 
 
Niepoort portvin produceres på druer, der kommer fra gamle vinstokke i Pinhão-dalen og 
Pisca-dalen. Vinstokkene som Niepoort høster fra, er mere end 70 år gamle, og er plantet i 
den bedste og mest skifferholdige jordbund. Druerne håndplukkes i september og oktober, 
og trædes af både mænd og kvinder i lagares (lave granitkar). Gæringsprocessen bringes 
til ophør ved tilsætning af druespiritus, mens mosten stadig besidder store mængder 
naturlig sødme. 

    Glas 5 cl. 1/1 flaske Detailsalg 

10 års Tawny    kr. 45,00 kr. 540,00 kr. 300,00 

20 års Tawny    kr. 75,00 kr. 900,00 kr. 550,00 

30 års Tawny    kr. 170,00 kr. 2040,00 kr. 1275,00   

Colheita 2004    kr. 75,00 Kr. 660,00 kr. 370,00 

Colheita 2007    kr. 55,00 kr. 600,00 kr. 370,00 

Late Bottled Vintage   kr. 35,00 kr. 420,00 kr. 200,00 

Crusted Port    kr. 45,00 kr. 540,00 kr. 200,00 
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Wiese & Krohn   

Udsøgt lille specialist af Portvin i “kult”-klassen med historie tilbage til 1865, hvor det blev 
grundlagt af to nordmænd, Dankert Krohn og Theodor Wiese, der emigrerede til Portugal. 
Huset fik hurtigt et fint ry for sin Port. Dankert Krohn døde uden arvinger i 1906, men 
havde inden da taget en ung Edmundo Carneiro. Familien overtog siden huset og førte det 
til tops. 

 Huset har i dag over 5 millioner liter portvin liggende fordelt på syv kældre. Deres portvin 
går over et halvt århundrede tilbage. Portvinshuse klassificeres efter et indviklet system for 
kvalitet, hvor ”A” er bedst og ”F” er mindst god. Krohn ejer gården Retiro Novo, der hører 
til klasse A, med perfekt vendte stejle terrasser. I dag ejes huset af Taylor, Fladgate. 

Husets vine er alle fremragende, men kendere fremhæver ikke mindst husets gamle 
tawnies. som laves af den bedste vin, næppe mere end 10% af høsten selv i de bedste 
årgange. Efter gæring lagres i mange år i brugte træfade, som er plomberet. Derfor virker 
fadet nærmest som en stor flaske, hvor vinen lagrer langsomt og perfekt. Vinene tappes 
direkte fra fadet uden hverken klaring eller filtrering. Kenderne er begejstret. 

 

    Glas 5 cl. 1/1 flaske Detailsalg 

10 års Tawny    kr. 35,00 kr. 420,00 kr. 225,00 

Colheita 2003    kr. 50,00 kr. 600,00 kr. 230,00 

Colheita 1983    kr. 100,00 kr. 1200,00 kr. 750,00 

Late Bottled Vintage   kr. 35,00 kr. 300,00 kr. 200,00 
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Caves Messias    

Virksomheden blev grundlagt i 1926 af Mr. Messias Baptista, der fungerede som formand 
indtil 1973. Ledelsen ejes stadig af efterkommere af Messias-familien. Siden 
grundlæggelsen har Messias produceret og solgt vin af høj kvalitet fra de vigtigste 
afgrænsede regioner: Bairrada, Douro, Dão, Vinho Verde, Beiras og Vinho do Porto. 
Virksomheden er også kendt for den høje kvalitet af sin Champagne-metode mousserende 
vin og ældre brands. 
 
I Ferradosa (Douro-dalen) ejer Messias Quinta do Cachão  med 200 hektar jord, 110 
hektar vinmarker til produktion af portvin. Her har Messias over 5.000 
produktionskvadratmeter til vinfremstilling, modning og lager. 
 
Tapning af portvinene finder sted ved Vila Nova de Gaia i et 10.000 kvadratmeter stort 
produktionsområde. Her har Messias også afdelingskontor og deres forsendelsesafdeling. 

 

    Glas 5 cl. 1/1 flaske Detailsalg 

10 års Tawny    kr. 35,00 kr. 420,00 kr. 190,00 

20 års Tawny    kr. 50,00 Kr. 600,00 kr. 385,00 

+40 års Tawny   kr. 115,00 kr. 1380,00 kr. 850,00 

10 års Dry White Port   kr. 35,00 kr. 280,00 kr. 195,00 

Late Bottled Vintage   kr. 35,00 kr. 300,00 kr. 175,00 

Colheita 2003    kr. 40,00 kr. 480,00 kr. 330,00 

Colheita 1980    kr. 110,00 kr. 1320,00 kr. 1000,00 

Pink Port    kr. 35,00 kr. 420,00 kr. 120,00 
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Quinta do Noval    

Quinta do Noval – alene navnet fortæller noget om et sted – en gård – en vinmark. For 
mange portvinskendere er Quinta do Noval selve sjælen af portvin. 

Quinta do Noval nævnes første gang helt tilbage i året 1715. Produktionen og 
fremstillingen af vine her, bliver kombineret af gamle og nye traditioner. Den mest kendte 
gamle tradition der holdes i hævd, er presningen af druerne, med fodkraft, i dertil 
indrettede store kar. 

Gården ligger i hjertet af Dourodalen. Fra de mere end 100 hektar vinmarker, anlagt som 
et stort amfiteater, skuer man mod byen Pinhão og dourofloden, der, opdæmmet og 
kontrolleret, flyder langsomt og dovent ned mod havnebyen Porto. 
 
Portvinen lagrer i gigantiske kældre under vinmarken og i det nye vineri blander man den 
nyeste teknik med århundrede gammel tradition. ”Det giver arbejderne og det tekniske 
personale en hel anden kontakt med vinmarkerne og i den sidste ende også med vinen”, 
fortæller Christian Seely, direktør for Quinta do Noval og lidenskabelig portvinselsker. 

 

    Glas 5 cl. 1/1 flaske Detailsalg 

10 års Tawny    kr. 35,00 kr. 420,00 kr. 260,00 

20 års Tawny    kr. 90,00 Kr. 1080,00 kr. 660,00 

40 års Tawny    kr. 155,00 kr. 1860,00 kr. 1165,00 

Late Bottled Vintage   kr. 35,00 kr. 360,00 kr. 275,00 

Colheita 2000    kr. 80,00 kr. 960,00 kr. 590,00 

Colheita 2007    kr. 70,00 kr. 840,00 kr. 500,00 
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Taylor’s     

Når man taler om portvin og ikke mindst vintage port, så er Taylors (Taylor, Fladgate & 
Yeatman) et "must". År efter år producerer Taylors noget af det bedste Vintage portvin der 
findes.  

Portvinen er måske ikke altid den der vinder de store smagninger i de første år, men på 
sigt er Taylors altid blandt de bedste. Firmaet er oprindelig grundlagt i 1692 af Job 
Bearsley - mens navnet Taylors først indtræder fra 1816. Taylors Vintage portvin stammer 
hovedsagelig fra 2 quintaer - med den berømte Quinta de Vargellas i spidsen samt Quinta 
da Terra Feita. 

Taylors laver derfor også endog meget god single Quinta vin fra de 2 ejendomme. Taylors 
vintage portvin er næsten helt sort og utilnærmelig som ung og, som en vis Parker 
udtrykker det - så smager Taylors som Latour på stesolid. 

 

    Glas 5 cl. 1/1 flaske Detailsalg 

10 års Tawny    kr. 35,00 kr. 420,00 kr. 230,00 

20 års Tawny    kr. 65,00 Kr. 780,00 kr. 400,00 

30 års Tawny    kr. 125,00 kr. 1500,00 kr. 1250,00 

Late Bottled Vintage   kr. 35,00 kr. 300,00 kr. 200,00 
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Casa de Kristina   

Casa de Kristina er et dansk ejet vinhus med adresse i Portugal og Danmark. Huset blev 
etableret i 2010, men først i 2021 er de begyndt at få produceret deres egne portvine og 
importere dem til Danmark. 

Casa de Kristina har ikke selv vinmarker, men arbejder sammen med flere små Quinta´er 
og deres vinmagere.  

Casa de Kristina har til en start valgt, at koncentrere sig om TAWNY port, hvor de får lavet 
deres egne blandinger i 6 forskellige typer af portvine: 
Fine-Tawny, Reserve, 10 års, 20 års, 30 års og 40 års Tawny. 
De druesorter som bruges til vor blandinger er; Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta 
Barroca, Tinta Amarela, Tinta Roriz og Tinto Cao. 

Til Colheita port, vælger Casa de Kristina enkelte fade fra A klassificerede marker som de 
får tappet, det gør at de kan tilbyde noget helt unikt, da alder og placering af de enkelte 
fade i kælderen har stor betydning ved modning af portvinen.   

 

    Glas 5 cl. 1/1 flaske Detailsalg 

10 års Tawny    kr. 35,00 kr. 420,00 kr. 225,00 

20 års Tawny    kr. 65,00 Kr. 780,00 kr. 400,00 

30 års Tawny    kr. 95,00 kr. 1140,00 kr. 600,00 

40 års Tawny    kr. 125,00 kr. 1500,00 kr. 800,00 

Colheita 2003    kr. 55,00 kr. 660,00 kr. 350,00 
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Skatkammer 

Minimum ordreantal ved bestilling af ”skatkammer-vine”: 4 glas!  
Dalva:    Glas 5 cl. 1/1 flaske Detailsalg 
Colheita 1934    kr. 535,00 kr. 6420,00 kr. 6000,00 

Golden White 1963   kr. 360,00 kr. 2880,00 kr. 2000,00 
Golden White 1971   kr. 310,00 kr. 2480,00 kr. 1750,00 
Golden White 1989   kr. 225,00 kr. 1800,00 kr. 1200,00 

 

Barros:   Glas 5 cl. 1/1 flaske Detailsalg 
100 års Tawny              (årgang 1913 – flasket 2013) kr. 560,00 kr. 6720,00 kr. 4180,00 

 

Rozés:    Glas 5 cl. 1/1 flaske Detailsalg 
DOM Rozés         (+40 Years Old Port flasket 2016) kr. 325,00 kr. 3900,00 kr. 2400,00 

Very Old White Port     (ca. 70 år flasket 2015) kr. 345,00 kr. 4140,00 kr. 2576,00 

 

Quevedo:   Glas 5 cl. 1/1 flaske Detailsalg 

White Port 1970     (Celebration Port 50 år)  kr. 270,00 kr. 3240,00 kr. 2000,00 

 

Vieira de Sousa:  Glas 5 cl. 1/1 flaske Detailsalg 

Very Old White Port     (+50 år på egetræsfad) kr. 200,00 kr. 2400,00 kr. 1500,00 

 

Graham’s:   Glas 5 cl. 1/1 flaske Detailsalg 
Single Harvest 1963   kr. 515,00 kr. 6180,00 kr. 3840,00 

Single Harvest 1994   kr. 220,00 kr. 2640,00 kr. 1620,00 
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Portvinsdrinks  kr. 65.- 

 

Port Tonic            White Lagrima Port - Tonic Water - Isterninger - Lime  

 

 

Pink Porto          Rosé Port - Tonic Water - Isterninger - Jordbær 

 

 

Pink Sparkling    Rosé Port - Mousserende Vin - Isterninger - Jordbær 
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Portvinsdrinks  kr. 80.- 

 

Gold Red    Tawny Port - Tranebær Juice - Limesaft - Brun Farin - Isterninger  

 

 

Port ‘n’ Stormy      Tawny Port – Lime juice – Ginger Beer – Angostura - Is 

 

 

Cosmo Port      Tawny Port - Tranebær Juice - Limesaft - Isterninger - Citron 
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Portvinsdrinks  kr. 80.- 

 

Douro Caipirinha   White Port - Rørsukker - Danskvand - Lime - Isterninger 

 

 

Port Hass   White Port - Mango sirup – Lime juice – Lemmon sodavand - Mynte - 

Is 

 

 

Port Sour         Tawny Port – Lime – Ahorn sirup - Angostura – Orange bitter - 

Æggehvide 
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Portvinsdrinks  kr. 95.- 

 

Pink Russian     Pink Port - Vodka - Ginger Ale - Lime – Isterninger 

 

 

The Chancelor        Ruby Port - Whisky - Dry Vermouth - Orange Bitters - Is 

 

 

Manhattan Port        Tawny Port - Whisky - Angostura - Citron - Isterninger 
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Portvinsdrinks  kr. 95.- 

 

Caribbean Port     Tawny Port - Vodka - Crème de Casis - Ahorn Sirup - Is - 

Mynte 

 

 

Porto Tawny                Tawny Port - Whisky - Lime - Isterninger 

 

 

Douro Mojito        White Port - Mynthe - Rørsukker - Lime - Danskvand - Is 
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Diverse 

 

Postevand    (Ved bestilling af portvin)              Gratis 

Postevand     1 l.       kr. 10.-

Danskvand    20 cl.       kr. 25.- 

Cola      20 cl.          kr. 25.-        

Tonic     20 cl.          kr. 25.- 

Bitter Lemon     20 cl.          kr. 25.-    

Ginger Beer   20 cl.          kr. 25.-   

Tranebær Juice   20 cl.         kr. 25.-   

Kaffe               kr. 25.-

Cava     Brut   1 fl. 75 cl.        kr. 180.-                

 

Portvinsglas  1 stk. kr. 30.- / 6 stk.    kr. 150.- 

 

Portvinsbog    Henrik Oldenburg: ”Portvin i glasset”    kr. 100.- 

Portvinsbog    Henrik Oldenburg: ”Portvin”     kr. 600.- 
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Portvins-plakater  kr. 100.- 

 

 

 

  


