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Vinkatalog ET VinImport

I 1996 startede idéen med ET VinImport på en badebro ved Vejle Fjord. Det var en varm sommeraften, hvor
idéen til vores fælles altoverskyggende interesse for vin blev født, da vi med denne interesse mente at kunne 
blive millionærer…….det skete dog ikke.

ET VinImport(Eli & Torben) arbejder med en niche i vinbranchen, hvor vi handler med mindre vinbønder rundt 
om på kloden. Det er ofte familievirksomheder, hvor håndværket går i arv, og hvor kvalitet er altafgørende.

Mens detailhandlen og diverse vinkæder ofte satser på store vinproducenter og kvantitet, ja så har ET 
VinImport valgt at satse på mindre vinproducenter, som producerer god og bæredygtig vin, og hvor smag og 
pris har en harmonisk sammenhæng. 

God fornøjelse

Vinhandlerens forord 

Vores butik i Vejle

1996
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Vinkatalog ET VinImport

Vores vinklub kører nu på fjerde år med stigende antal medlemmer. Det er en stor og spændende opgave  
hele tiden at finde spændende vine hertil, men vi bliver også godt hjulpet igennem vores store netværk i 
vinverdenen. 

Det handler om følelsen af at stå med en flaske vin uden at vide om smagen er til netop din stil og dermed 
pengene værd – den følelse kender vi, og derfor har vi lyttet til vores kunder, der har efterspurgt en ordning, 
hvor vinen er i den rigtige kvalitet,  - pris og bliver leveret lige til døren.

Konceptet er: 4 gange årligt(marts, juni, september og december) modtager du 1 kasse vin indeholdende 
3x3 rødvine samt 1x3 hvidvine, alle i topkvalitet. I  kassen vil der være en beskrivelse af de enkelte vine, 
samt forslag til hvilken mad vinen passer til. 
Der vil typisk være 20 – 30  % at spare på prisen, og vinen leveres  fragtfrit inden for en radius af ca. 30 km 
fra Vejle, men også i området omkring Kolding og Skanderborg. Prisen vil variere fra 1400 – 1800 kr inkl. 
moms pr. kasse. 

Har dette interesse, kan du tilmelde dig til ET Vinklub pr. telefon eller e-mail. 

Ved tilmelding venligst send: Navn, adresse, e-mail samt mobilnr. - så vil du i løbet af kort tid modtage en 
bekræftelse. (Du kan til enhver tid melde dig ud igen)

De bedste vinhilsner fra ET VinImport

Torben & Eli

Eli Sandlykke  eli@etvinimport.dk eller på 31205460
Torben Friis Nielsen  torben@etvinimport.dk eller på 2193 2244
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KvartalsSmagekassen
(udbringes marts, juni, september og december)
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Vinkatalog ET VinImport

ET VinImport tilbyder også 
vinarrangementer for både private 
samt virksomheder, hvor aftenen 
har fokus på hygge og dejlige vine 
fra vores vinsortiment.
I får lidt info om vinene og 
producenterne og måske en lille 
røverhistorie. Vi har plads til 8-10 
personer, så lad os planlægge en 
rigtig hyggelig og anderledes aften 
for jer med spændende vine samt 
evt. ost/pølse og brød

Husk at skriv i god tid.

Tilmelding:

Eli Sandlykke  
eli@etvinimport.dk eller på 
31205460
Torben Friis Nielsen  
torben@etvinimport.dk eller på 
4123 8085 / 2193 2244
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Vinaftener i ET´s hyggelige lokale
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CHARDONNAY – FERMENTADO BARRIQUE
Denne Crianza  er strågul med gyldne nuancer. Typiske aromaer fra Chardonnay med strejf af eg 
fra gæring i egetræsfadet hvor den har været i 8 måneder.  Vinen er tør, har en god balance og -
syre, alkoholprocent og en god aldring i egetræsfadet. Eftersmagen er lang og harmonisk. Velegnet 
til alle former for fisk.

Pris inkl. moms: 
v. 1 stk 129 kr
v. 6 stk 110 kr

Mendoza – Hvid / sød 

Enrique Mendoza Alicante – Spanien
(Vine dyrket på bæredygtige principper)

Mendoza-familien har produceret kvalitetsvine i Alicante siden 80’erne og var de første vine ET-Vinimport 
startede med i 1996. Mendoza arbejder med mange udenlandske druesorter og var blandt de første i 
Spanien, der valgte at plante Syrah, Merlot, Cabernet Sauvignon, Pinot Noir og Petit Verdot. De arbejder 
ligeledes med Monastrell samt søde Muskater, der er  typiske fra La Marina kystområde. 

Den aldrende vinkælder i Alfàs del Pi ligger seks kilometer fra Benidorm. Vinification udføres på Finca 
Chaconero i Villena, en times kørsel længere inde i landet, hvor vinmarkerne er plantet. 
Vingårdens omdømme er bygget på Cabernet Sauvignon og Shiraz, begge inspireret fra Australien, selvom 
den solide middelhavskyst har givet vinene deres egen karakter. Flagskibet hos Mendoza er Santa Rosa 
Reserva (Cabernet med Merlot og Syrah). Det er næsten den eneste Alicante rødvin som konsekvent har 
formået at være blandt de bedste vine i Spanien takket være sin elegance og gode struktur samt - balance. 
Santa Rosa var at finde på vinkortet på den tidligere Michelin restaurant El Bulli.
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DOLCE de MENDOZA - 100% Monastrell (sød)
Høstet i december. Naturlig sød vin, som kun fremstilles i specielle årgange, da der udelukkende anvendes 
druer af højeste kvalitet, som kan modstå at blive overmodent. Vinen lagrer 36 måneder på nye franske 
egetræsfade. Vinen har en intens kirsebærrød farve og har en intens fed smag.  Den afgiver aromaer af bær 
såsom brombær, blåbær og jordbær -Leveres i trækasse a 6 stk. Velegnet til dessert eller moden ost, 
skimmelost.

Pris inkl. moms: 
v. 1 stk 213 kr
v. 6 stk 175 kr
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Mendoza – Rød  

PINOT NOIR CRIANZA - 100 % Pinot Noir
Vinen har en intens rubinrød farve med orange refleksioner opnået ved lagring. Denne Pinot Noir er 
atypisk, for bouquet  og smag er intens og kraftig, og selvom Pinot Noir er svær at dyrke har 
Mendoza opnået et rigtig flot resultat. 12 måneder på 1 årige gamle franske egetræsfade

Pris inkl. moms: 
v. 1 stk 136 kr
v. 6 stk 109 kr

SHIRAZ CRIANZA - 100 % Shiraz 
Vinen har en intens rubinrød farve med violette refleksioner. Vinens duft er moden og afslappet og  
fremstår som en rafineret og tæt vin med elegante tanniner. 14-16 måneder på nye franske 
egetræsfade. Kan med fordel dekanteres

Pris inkl. moms: 
v. 1 stk 150 kr
v. 6 stk 125 kr

MERLOT/MONASTRELL 
50% Merlot /50 % Monastrell.13 måneder på nye franske - og amerikanske egetræsfade. Vinen er 
omhyggeligt høstet og druerne udvalgt. Den har gæret ved en kontrolleret temperatur i rustfri ståltanke. 
Vinen er kraftig og en ”madvin”.

Pris inkl. moms: 
v. 1 stk 213 kr
v. 6 stk 175 kr

Magnum: 449 kr

ESTRECHO  RESERVA - 100 % Monastrell
Vinen har 15 måneder lagring på franske egetræsfade. Ligeledes en af E. Mendozas topvine. Vinen er 
fremstillet på vingården "Estrecho de Pipa" i Villena, beliggende i 700 meters højde. Det er en traditionel 
vingård uden kunstvanding; gødningen er kompost fra økologisk får. Vinen har en rubinrød farve og en 
bouquet af frugtbare aromaer fra egetræsfadene, uden at disse er fremherskende. Den er let drikkelig med 
bløde tanniner.

Pris inkl. moms: 
v. 1 stk. 224 kr.
v. 6 stk. 185 kr.

SANTA ROSA RESERVA 
70 % Cabernet /15 % Merlot /15 % Shiraz. Vinen er fremstillet af udvalgte druer fra de bedste vinklaser og 
har 17-19 måneder på nye franske egetræsfade. Vinen har en intens rubinrød farve med orange 
refleksioner opnået ved lagring. Det er en afbalanceret vin, der kombinerer styrke og elegance. Har 
lagringspotentiale i mindst 10 år og bliver leveret i trækasser a 6 stk.

Pris inkl. moms: 
v. 1 stk 136 kr
v. 6 stk 109 kr
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VEGAMAR BLANCO 
Denne skønne vin er lavet på Sauvignon Blanc og Moscatel Alejandría. Vinen er krystallinsk gul 
med grønne nuancer med høj intensitet, som minder om tropisk frugtfusion med middelhavsfrugter, 
der fremhæver ananas, lidenskabsfrugt, lime og mandarinorange samt blomster.

Pris inkl. moms: 
v. 1 stk 111 kr

v. 6 stk 95 kr

VEGAMAR DULCE 100 % Moscatel (sød)
En skøn lysegul dessertvin med høj intensitet, noter af moden frugt, såsom fersken, ananas, banan og en 
mælkeagtig og blomstret baggrund.  En velsmagende vin med en sød smag af frisk frugt, god syrlighed og 
lang finish.

Pris inkl. moms: 
v. 1 stk 111 kr

v. 6 stk 95 kr

CAVA DOMINIO DE CALLES BRUT NATURE - Macabeo og Chardonnay
Lys Cava med grønne refleksioner. Frugtagtig aroma, grønne æbler og pærer og kulminerer med delikate 
blomsteraromaer. 

Pris inkl. moms: 
v. 1 stk. 124 kr.
v. 6 stk. 99 kr.

CAVA ESENCIA VEGAMAR - Chardonnay & Garnacha
Top Cava med lette bobler. Meget høj intensitet, kompleks, med antydninger af tørrede urter, kandiserede 
frugter og strejf af ristede mandler. Smag: Cremet, konsistent med friskhed og en let bitter finish, der 
fremhæver duften i munden

Pris inkl. moms: 
v. 1 stk 248 kr
v. 6 stk 199 kr

Bodegas Vegamar blev stiftet i 1999 i Calles, beliggende nord for byen Valencia, omkring 65 kilometer fra hovedstaden, i Los 
Serranos-regionen Alto Turia.  Deres mål er at producere fremragende vine, som kan give os frugt og aromaer fra de bjerge, der 
omgiver deres vingårde. De fleste af vinene har stor lagrings potentiale, og er fremstillet ved hjælp af de mest moderne 
vinfremstillingsmetoder. Desuden lagres vinene i både nye franske - og amerikanske egetræsfade. Efterfølgende lagres vinene på 
flaske med kontrolleret temperatur og fugtighed. Vinmarkerne er beliggende i et helt naturligt miljø omgivet af floderne Turia og Tuéjar 
der er spektakulære for sin skønhed og ekstraordinære beliggenhed til dyrkning af druer.

Bodegas Vegamar Valencia – Spanien
(Vine dyrket på bæredygtige principper)

Vegamar – Hvid / sød / Cava
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CALLES ROBLE - Merlot, Tempranillo og Syrah
Denne vin har lagret 8 måneder på amerikansk egetræs fade og 12 måneder i flaske. Farven er 
granatrød, og vinen har  god aromatisk intensitet med fremragende balance mellem frugt og træ.
En rar og behagelig smag med forholdsvis lang eftersmag.

Pris inkl. moms: 
v. 1 stk 88 kr
v. 6 stk 80 kr

VEGAMAR – Rød  

CALLES CRIANZA - Tempranillo og Syrah
En skøn vin der er lagret 18 måneder på amerikansk egetræsfade og 24 måneder på flaske. Vinen 
har en rubinrød farve med en intens aroma, der fremhæver frugt i harmoni med noter af ristet 
egetræ. Den er afbalanceret med afrundede taniner og lang eftersmag

Pris inkl. moms: 
v. 1 stk 106 kr

v. 6 stk 90 kr

CALLES RESERVA - Tempranillo og Merlot
Flagskibet I denne Dominio de Calles serie  har 24 måneder på fransk og amerikansk egetræ og 36 
måneder på flaske. Vinen er kirsebærrød og har høj aromatisk intensitet med noter af moden frugt, 
mokka og smag fra egetræsfade.

Pris inkl. moms: 
v. 1 stk 124 kr
v. 6 stk 105 kr

VEGAMAR CRIANZA - Tempranillo, Syrah & Merlot.
Smuk og frugtig vin der er sammensat af 3 druer. De enkelte druer lagres hver især 9 måneder på 
amerikanske egetræs fade. Herefter sammenblandes de 3 druesorter og lagres efterfølgende 15 måneder 
på egetræsfade hvor en skøn vin skabes med en god balance mellem frugt og egetræ.

Pris inkl. moms: 
v. 1 stk 131 kr
v. 6 stk 115 kr

CALLES RESERVA - Garnacha & Syrah
Topvinen fra Bodegas Vegamar. De to druesorter vinificeres efter at have været lagret på franske 
egetræsfade i 14 måneder. Meget intenst aromatisk, kraftfuld og bouquet noter af franske egetræsblade 
med modne bær. Tæt og imponerende med elegante tanniner. En lang finish med toner af frugt dominerer 
med afbalanceret syrlighed

Pris inkl. moms: 
v. 1 stk. 156 kr.
v. 6 stk. 130 kr.

VEGAMAR RESERVA - Cabernet Sauvignon, Syrah & Merlot
De enkelte druer lagres hver især 14 måneder på amerikanske egetræsfade. Herefter sammenblandes de 3 
druesorter og lagres efterfølgende 22 måneder på egetræsfade.  Dette giver en  fløjlsagtig vin med bløde 
tanniner. Meget kompleks, intens og lang eftersmag med toner af marmelade og karamel med afbalanceret 
syrlighed

Pris inkl. moms: 
v. 1 stk 224 kr
v. 6 stk 185 kr
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Vina Santurnia CRIANZA - 100 %Tempranillo.
En af vores meget populære vine. Den har lagret 12 måneder på franske - og amerikanske egetræsfade og 
efterfølgende 12 måneder på flaske. Håndplukkede druer. Aftapning foregår i september. Vinen har en dejlig 
smag og lang eftersmag af modne frugter og vanilje. Meget afrundet og særdeles god struktur

Pris inkl. moms: 
v. 1 stk 113 kr

v. 6 stk 95 kr

Vina Santurnia GRAN RESERVA - 90 %Tempranillo 5% Mazuelo og 5% Graciano.
Smuk gammel vin der har lagret 24 måneder på 20% franske - og 80% amerikanske egetræsfade og flaske 36 
måneder. Håndplukkede druer, hvor aftapning foregår i september. Vinen er ufiltreret. Vinen har en god 
balanceret med veludviklede tanniner, er fyldig med smag af bl.a. balsamico. Den har en meget lang frugtagtig 
eftersmag.

Pris inkl. moms: 
v. 1 stk. 181 kr.
v. 6 stk. 150 kr.

Bodegas Ramon de Ayala ligger i den lille by i Brinas, i Rioja Alta. Etableret nordvest for Rioja. Domainen er en familie af fem 
generationer, der blev anlagt i 1853 af Tomas de Ayala. Vingården ejer nu 30 hektar vinmarker i Rioja Alta (Briñas, Haro og Rodezno) 
og Alavesa (Labastida). De fleste vinmarker (80%) er plantet med Tempranillo. Resten bruges til at dyrke Viura, Mazuelo, Garnacha 
og Graciano. Den ældste vingård blev plantet i 1920, og de fleste vinmarker er 30 til 40 år gamle. Den samlede produktion er omkring 
18.000 flasker. I 1985 blev der skabt en ny funktionel vingård med underjordiske faciliteter, udstyret med rustfrit ståltanke og 500 liter 
egetræsfade. Den gamle bodega, der har en to  etagers underjordisk vinhule, bruges nu til ældning af hjemmelavet Cava. I dag drives 
Bodega af Gonzalo,  der er agronom og ansvarlig for vinmarkerne i samarbejde med hans onkel Ramon, som er ansvarlig for 
vinfremstilling.

Vina Santurnia, Rioja – Spanien
(Vine dyrket på bæredygtige principper)
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Vina Santurnia – Rød



Vinkatalog ET VinImport

7 CEPOS 100 % Albariño
Dejlig ukompliceret vin med fin bouquet af frugt. Vinen har en let syre og perler en smule på tungen. Den er 
frisk, frugtig og afbalanceret. Perfekt til fisk eller på en varm sommerdag . 

Pris inkl. moms: 
v. 1 stk 113 kr

v. 6 stk 95 kr

CARBALLAL OLD VINEYARDS 100 % Albariño
Dejlig kraftig og elegant mad vin. Fin bouquet af moden og frisk frugt. Vinen har en let syre, og perler en smule 
på tungen. Den er frisk, frugtig, afrundet og afbalanceret.

Pris inkl. moms: 
v. 1 stk. 131 kr.
v. 6 stk. 110 kr.

Rías Baixas står for nogle af Spaniens mest interessante hvidvine. De er lavet på den lokale grønne druesort Albariño. Bodegas 
Carballale insisterer på at fremstille de autentiske albariño vine, der er i stand til at forføre os alle på en varm sommerdag. 
Faren Benito Vázquez var en af promotorerne af de første albariño plantager i Rías Baixas i 70'erne. Kendetegnet som Cabaleiro do 
Albariño og tildelt med en medalje i Galicia i 2005 for sin iværksætterkarriere. Det var ham, der fremelskede det autentiske arbejde i 
vinmarkerne og promovering af disse vine  i 80'erne samt  var en del af den lille gruppe vinproducenter, der fremmede 
grundlæggelsen af D.O. Rías Baixas.

Bodegas Carballal, RIAS BAIXAS – Spanien
(Vine dyrket på bæredygtige principper)
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Bodegas Carballal – Hvid
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GRÜNER VELTLINER KALVARIENEBERG RESERVE
En lækker og cremet sag, saftigt med stor finesse, meget kompakt, en magtfuld Grüner Veltliner, og til en 
yderst fornuftig pris.

Pris inkl. moms: 
v. 1 stk 144 kr
v. 6 stk 120 kr

RIESLING SEEBERG
En elegant vin med passende syrestruktur. Typisk Riesling med bouquet af fersken. En helt uovertruffen 
Riesling. Denne er perfekt til skaldyr eller til en varm sommerdag .

Pris inkl. moms: 
v. 1 stk. 144 kr.
v. 6 stk. 120 kr.

Siden 1640 har Oskars familie drevet landbrug og vinavl. Denne arv af bondetradition er opfostret gennem generationer og er blevet 
grundlaget for en unik kultur og respekt for markerne. I dag dyrker Oskar 13 ha vinmarker med højkvalitets druesorter på Kamptals 
bedste steder. Oskar arbejder omhyggeligt med sine marker  med selektiv høstning, omhyggelig transport og produktion af sine vine. 
Huset gør det maksimale for at skabe optimale betingelser for produktion af vine af høj kvalitet, 

Oskar Hager, Kamptal – Østrig
(Vine dyrket på bæredygtige principper)

GRÜNER VELTLINER TERRA MOBILE RESERVE
8 måneder på 2600 liters egetræsfade, Presset fra modne Grüner Veltliner druer fra vinmarker med mange 
forskellige jordtyper. En kompleks vin med masser af karakter, saftig, kraftig, fast struktur og meget 
afbalanceret. 

Pris inkl. moms: 
v. 1 stk 169 kr
v. 6 stk 140kr

CHARDONNAY 
Stærk, tæt krop, fyldig, gæret i egetræsfade, med en vidunderlig næse, der minder om vanilje og nougat, lang 
god finish. Har en smule sødme.

Pris inkl. moms: 
v. 1 stk. 131 kr.
v. 6 stk. 110 kr.

EISWEIN Riesling (sød)
Smuk farve, livlig duft af friske frugter. Klar og livlig på ganen, kraftig finish. Den forfriskende, næsten utrolige 
surhed understøtter den elegante sødme.

Pris inkl. moms: 
v. 1 stk. 124 kr.
v. 6 stk.  99 kr.

ROSÉ CABERNET SAUVIGNON
Frisk frugtagtig duft af jordbær og frugt fra skoven med  lette hints af urter. Vinen har en frugtighed, der 
fortsætter på ganen med smuk surhed og pres på finishen.

Pris inkl. moms: 
v. 1 stk. 186 kr.
v. 6 stk. 155 kr.

ZWEIGELT BARRIQUE RESERVE
Fyldig rødvin med  duft af fad og kan anvendes til  specielle kulinariske lækkerier.

Pris inkl. moms: 
v. 1 stk. 125 kr.
v. 6 stk. 100 kr.
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Oskar Hager – Hvid / rosé / dessert / rød
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Grüner Veltliner Reserve
Østrigsk national hvidvinsdrue – Denne vin stammer fra ca. 45 år gamle vinstokke, som er lagret på små 
egetræsfade men også på stålfade. Vinen er elegant og blev i 2013 kåret som bedste Grüner Veltliner af 
sammenslutningen af Østrigske vinproducenter "Österreich Wein
.

Hannes Reithmaier fra Gobelsburg var  en stort set ukendt vinproducent ,der i alt stilhed har arbejdet sig til toppen af vin producenter  i 
Kamptal.  To gange i træk blev han årets vingård på Langenlois Champion, en professionel blindsmagning af vinbønderne i det 
område gården ligger. Han scorede simpelthen den højeste gennemsnitlige bedømmelse af alle vinproducenter. Hannes Reithmaier
behersker både hvidt og rødt, lyst og stærkt. Det siger sig selv, at hans produktion hvert år sælges ud med lethed, trods vinmarkernes 
størrelse på  kun 15 hektar.

Hannes Reithmaier , Kamptal – Østrig
(Vine dyrket på bæredygtige principper)

Pris inkl. moms: 
v. 1 stk 219 kr
v. 6 stk 175 kr

Pris inkl. moms: 
v. 1 stk. 244 kr.
v. 3 stk. 195 kr.

Zweigelt Reserve
Stor rund frugtsmag, yderst imødekommende duft med  lang eftersmag  af Zweigelt. Vinen er lagret på små nye 
egetræsfade og  afrundes på 2 år gamle egetræsfade.

Pris inkl. moms: 
v. 1 stk. 399 kr.
v. 3 stk. 249 kr.

Pinot Noir & Friends
Hannes Rethmeiers mesterværk hvor hoveddruen er Pinot Noir mixet med Zweigelt og St. Laurent. 
Vinen er lagret 15 måneder på små nye egetræsfade. Selvom det er en blandingsvin er den intens med stor 
power, og den har stadigvæk charmen som en god Pinot Noir vin fra Bourgogne.
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Blaufränkrisch / Cabernet
En lækker Østrigsk sag lavet på Blaufränkrisch & Cabernet Sauvignon med 12 måneder på egetræsfade. Fin 
bouquet. Mørk farve med lilla kant, har en moden karakter og en god balance af syre, frugt og eg. Dejlig smag 
samt eftersmag, lidt "skarp" og som fremhæver lagring fra egetræsfadene. 

Ved Neusiedlersee i Burgenland har Günter og Regina deres vinmarker. Vinmarkerne grænser op til Ungarn og de blev i tidernes 
morgen anlagt a romerne, idet de kendte betingelserne til god vindyrkning.  Günter og Regina er interesserede i at forstå jorden, og 
bruger ikke pesticider og undgår unødvendig "kosmetisk" behandling af deres produkter. Gode vine der kun bliver bedre med 
alderen 

Weingut Günter & Regina Triebaumer – Østrig
(Vine dyrket på bæredygtige principper)

Pris inkl. moms: 
v. 1 stk 169 kr
v. 6 stk 140 kr

Pris inkl. moms: 
v. 1 stk. 249 kr.
v. 3 stk. 199 kr.

Blaufränkrisch  Reserve
En kraftbombe med18-20 måneder på egetræsfade. Vinen har en fantastisk bouquet og intens rubinrød farve. 
Det er en meget kraftig vin med styrke, elegance og god harmoni. Vinen er velegnet til ost, også blåskimmelost, 
kraftig krydret mad, dyrekølle, and eller lam. Har lagringspotentiale i over 8-10 år .
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Vinkatalog ET VinImport

Blanc de Noir Sekt (tør mousserende) 100 % Pinot Noir 
11 måneder egetræsfade og min. 18 måneder på flaske – Mangler beskrivelse 

Man kan spore historien om THEODORUS’ helt tilbage til 1778 og frem til i dag. Vingårdens tradition danner basis for et bredt udvalg 
af vine, der ligger i udkanten af Hainfeld med en dejlig udsigt over skoven i Pfalz samt  det omkringliggende landskab af små bakker.   
I 1996 overtog Thomas Lergenmüller driften af stedet og har gjort stedet Biodynamisk med et stort udvalg af vine 
Thomas har valgt håndplukning af druerne på de bedste vinmarker, da den blide behandling af druerne optimerer vinen og dette 
kombineret med den langsomme gæring giver nogle fantastiske - og velsmagende vine.

THEODORUS – Tyskland
(Biodynamisk)

Pris inkl. moms: 
v. 1 stk 174 kr
v. 6 stk 145 kr
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Vinkatalog ET VinImport

THEODORUS – Tyskland
(Biodynamisk) 

Riesling 
Lys gylden farve med grønne reflekser .Bouquet af sød grapefrugt. Dejlig fyldig Riesling med koncentrerede 
noter af fersken og passionsfrugt, typisk for denne jordformation. Frisk frugt af citrus, appelsin og stikkelsbær, 
Vinen er blød behagelig og lidt syrlig med harmonisk lang eftersmag

Pris inkl. moms: 
v. 1 stk 124 kr
v. 6 stk 105 kr

Rosé Sofie Katrin  - Cabernet, Merlot & Burgunder
Vinen er opkaldt efter producenten Thomas’ datter Sophie Katrin. En Rosé med frugt og fylde, som hverken er 
for tør eller sød. Dette er vores bud på en dejlig drikkevenlig sommer rosé, som alle vil kunne lide med duft af 
fersken/hindbær med frisk mineralsk syre og smuk delikat finish

Pris inkl. moms: 
v. 1 stk 110 kr
v. 6 stk 95 kr

Weisser Burgunder 
Håndplukkede druer. Gæret i rustfri ståltanke. En kompleks Weisser Burgunder med fin
koncentreret frugt. Dejlig frisk smag

Pris inkl. moms: 
v. 1 stk 124 kr

v. 6 stk 105 kr

Chardonnay 
Håndplukkede druer. Gæret i rustfri ståltanke. Bouquet af tørret frugt, ananas og passionsfrugt. Fyldig smag 
med sødme og syrlighed. Eftersmag af hasselnød og roser.  En god vin at nyde en varm solskinsdag på 
terrassen.

Pris inkl. moms: 
v. 1 stk 124 kr

v. 6 stk 105  kr

Chardonnay - Topvin
Håndplukkede druer, gæret i rustfri ståltanke og fadlagret på egetræsfade. Lækker tør smag og en tysk 
Chardonnay i Californisk stil og derfor stor smag med fad og syrlighed. Velegnet til fisk.

Pris inkl. moms: 
v. 1 stk 156 kr
v. 6 stk 135 kr
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Spätburgunder (Pinot Noir) ”Die HAMMER”
17 måneder på nye franske egetræsfade Fantastisk kraftig Pinot Noir.  Theodoros kalder selv denne vin "DIE 
HAMMER". Bouquet og smag af bær, timian og kirsebær, peber og friske krydderurter, Vinen kan med fordel 
gemmes ..Top vin fra THEODURUS med svovl og klasse.

THEODORUS – Tyskland
(Biodynamisk) 

Pris inkl. moms: 
v. 1 stk 249 kr
v. 3 stk 199 kr

Cabernet - Merlot
9 måneder i små egetræsfade der giver en kraftig vin med en smule sødme, da der før aftapning tilsættes en 
smule rød druesaft ( feinherb - halbtrocken) Rar bouquet af bl.a. sorte oliven og vaniljesmag med toner af 
brombær, hindbær og mørke skovbær. Vidunderligt tæt vin med krop samt behagelig finish.

Pris inkl. moms: 
v. 1 stk 124 kr
v. 6 stk 105 kr

Spätburgunder (Pinot Noir) 
Lagret 12 måneder på egetræsfade. Meget ung Pinot med masser af potentiale. En moderne Pinot med frisk 
smag og kompleks eftersmag. Dejlig terrassevin

Pris inkl. moms: 
v. 1 stk 144 kr
v. 6 stk 120 kr

Spätburgunder NI (Pinot Noir)
Lagret 15 måneder på nye – samt gamle franske egetræsfade. Vinen er opkaldt efter producenten Thomas’ søn 
NIck. Druerne er håndplukkede, og har bouquet af skovbær, timian og kirsebær og friske krydderurter.  

Pris inkl. moms: 
v. 1 stk 199 kr
v. 6 stk 165 kr

Spätburgunder CK (Pinot Noir)
Lagret 15 måneder på nye – samt gamle franske egetræsfade. Druerne er håndplukkede, og har bouquet af 
skovbær, timian, kirsebær og friske krydderurter. Dejlig velsmagende tæt dyb tysk Pinot Noir med smag af 
tørrede urter.  Gribende og fast på ganen, kølig stringens med mørk krydret frugt. Vinen er opkaldt efter 
producenten Thomas’ søn NiCK.

Pris inkl. moms: 
v. 1 stk 199 kr
v. 6 stk 165 kr
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Vino Nobile di Montepulciano Riserva
Topvinen er fremstillet af  80 % Sangiovese Grosso 10 % Canaiolo Nero og 10 % Mammolo.. Velsmagende vin 
med frugt og med en særskilt mineral og fadsmag efter to og et halvt år på egetræsfad med yderligere seks 
måneder i flaske. Vinen er rubinrød med en orange farvetone, der fører til en delikat og intensiv vin

Crociani, Montepulciano – Toscana Italien:
(Vine dyrket på bæredygtige principper)

Pris inkl. moms: 
v. 1 stk 186 kr
v. 6 stk 159 kr

Montepulciano ligger på en bjergtop i den sydlige del af Toscana i nærheden af byen Siena. 
De omkringliggende vinmarker er tilplantet med Sangiovese der anvendes til at producere Italiens 
ældste rødvine. Familien Crociani blander Sangiovese med Petit Canaiolo og Mammolo og anvender 
traditionelle vinfremstillingsmetoder.
Susanna Crociani producerer velsmagende vine med frugt og vindruerne bliver håndplukket.
Vinmarkerne, der dækker omkring 10 hektar, ligger på en mellemstruktureret jord, der er velegnet til 
dyrkning af vin og producerer ofte konstante og fremragende vine. Vinene opbevares i kældre fra det 
fjortende århundrede i den øverste del af det gamle centrum af Montepulciano og i kælderen i San 
Biagios område.

Rosso di Montepulciano
Vinen er fremstillet af 80 % Sangiovese Grosso 10 % Canaiolo Nero og 10 % Mammolo. Den har 8 måneder på 
store egetræsfade. Vinen har en lys rubinrød farve og dejlig smag. Rosso di Montepulciano  har smag af 
kirsebær og røde bær. En blød vin kombineret med smag af fad. En fast struktur fører til en lang, fyldig 
smagsfinish

Pris inkl. moms: 
v. 1 stk 113 kr
v. 6 stk 95 kr

Vino Nobile di Montepulciano
Vinen er fremstillet af 80 % Sangiovese Grosso 10 % Canaiolo Nero og  10 % Mammolo. Vinen har 2 år på 
egetræsfade samt 2 måneder på flaske.  Et godt valg såfremt man ønsker mere smag og en lidt blødere vin 
end Riserva’en.

Pris inkl. moms: 
v. 1 stk 156 kr
v. 6 stk 135 kr
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San Fabiano – Toscana Italien
(Vine dyrket på bæredygtige principper)

Beliggende på Chiantis bjergskråninger med udsigt over middelalderbyen Arezzo i Toscana, ligger 
vinmarkerne og godset tilhørende grev Gian-Luigi Borghini Baldovinetti de Bacci. Vinslottet ligger 
omgivet af 950 ha vinmarker og olivenlunde i ca. 300 meters højde på den gamle handelsrute fra 
romertiden. Det første dokument, der beviser eksistensen af vinmarker på ejendommen, er dateret 
helt tilbage til 1416.  I dag står grev Gian-Luigi Borghini Baldovinetti de Bacci for vinproduktionen i 
samarbejde med sin søn Averardo. San Fabiano vinene er i dag et referencepunkt, når man taler om 
italiensk vinfremstilling af højeste kvalitet.

Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG
Denne Prosecco er produceret i det absolut bedste område i Veneto. Ekstra dry’(tør) er den 
traditionelle type. Den er meget lys og har fine blide bobler med en meget elegant duft af æbler og 
pærer sammen med et strejf af citrusfrugter. Smagen er blød og sprød takket være dens livlige 
syreindhold, som er fint afstemt med en smule sødme. 

Pris inkl. moms: 
v. 1 stk 249 kr
v. 3 stk 199 kr

Chiaro San Fabiano IGT Toscana
Druerne Chardonnay og Viognier håndplukkes og vinen gæres ved lav temperatur i ståltanke. Vinen 
hviler derefter i nogle måneder inden distribution. Denne vin laves efter reglerne for økologisk 
landbrug.

Pris inkl. moms: 
v. 1 stk 149 kr
v. 6 stk 124 kr

I Cannicci del Conte Vinsanto del Chianti D.O.C. (sød)
Druerne Trebbiano, Malvasia og Chardonnay håndplukkes og kun de bedste druer udvælges. Druerne 
lægges i små kurve, som hænges til tørre. Her modnes høsten og koncentrationen af sukker og aroma 
øges. Lige før jul presses de tørrede druer. Efter gæring modnes nektaren 4 år på små fade af 
kirsebærtræ, der kaldes "caratelli"

Pris inkl. moms: 
v. 1 stk 263 kr
v. 3 stk 210 kr
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Piocaia - IGT "Rosso di Toscana
Vinen er på Sangiovese og Merlot. 12 måneder i små franske egetræsfade og derefter 6 måneder i flasken. 
Efter at druerne er håndplukket, er vinen gæret i temperaturregulerede ståltanke, med en meget lang 
udblødning på drueskallerne. Rubinrød/lilla farve og smag af krydderier med balsamiske noter. Lang og blød 
finish. Årlig produktion: 25.000 flasker.

San Fabiano – Toscana Italien
(Vine dyrket på bæredygtige principper)

Pris inkl. moms: 
v. 1 stk 199 kr
v. 6 stk 159 kr

Chianti San Fabiano DOCG
Vin på Sangiovese, Canaiolo og Ciliegiolo med 6 måneder i keramiske kar og 4 måneder i flaske.
Vinmarkerne ligger I det centrale Toscana, i bakkerne omkring Arezzo. Bouquet af søde og sure kirsebær, 
sadellæder, urter og krydderier. Let, frugtig og frisk. - Årlig produktion: 250.000 flasker

Pris inkl. moms: 
v. 1 stk 99 kr
v. 6 stk 84 kr

Chianti Black Label San Fabiano DOCG Superior
Vin på Sangiovese & Syrah med 4 måneder i flaske. Vinmarkerne ligger i det centrale Toscana, i bakkerne 
omkring Arezzo. Efter druerne er håndplukket følger vinfremstillingen alle regler i den traditionelle Chianti-
metode og lagres derefter på flaske.  Målet med denne Black Label Chianti er at opnå en perfekt balance 
mellem tradition og originalitet, og kreere denne nye vin med en stærkere struktur, der gør den mere 
harmonisk, friskere og med en særlig frugtagtig smag.

Pris inkl. moms: 
v. 1 stk 136 kr
v. 6 stk 115 kr

Poggio Uliveto Vino Nobile di Montepulciano DOCG
Vinen er på Prugnolo Gentile og Canaiolo med lagring på tønder på 20 hl og egetræsfade på 500 liter i mindst 24 
måneder, så i flaske i 6 måneder. Kommer fra vinmarken Poggio Uliveto.
Rubinrød/lilla farve, aroma af røde frugter, krydderier og kirsebærsyltetøj; moden, fyldig, pænt garvesyreniveau 
og kraftfuld.

Pris inkl. moms: 
v. 1 stk 174 kr
v. 6 stk 139 kr

Armaiolo – Supertoscaner IGT "Colli della Toscana centrale"
En skøn vin på Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot. Lageret 15 til 18 måneder i 300 og 500 liter 
tønder. Har en rubinrød/lilla farve, aroma af krydderiboks, sød læder, cigarrøg og kirsebærsyltetøj; moden, 
fyldig, afbalanceret og pænt garvesyreniveau. Årlig produktion: 10.000 flasker

Pris inkl. moms: 
v. 1 stk 299 kr
v. 3 stk 239 kr
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Pinot Noir Denne vin stammer fra Côtes Châlonaise syd for Beaune, hvilket er grunden til, at den er 
meget frugtig. En meget let og drikkevenlig vin fuld af charme, som egner sig til de varme sommeraftener. 

Pris inkl. moms: 
v. 1 stk. 124 kr.
v. 6 stk. 99 kr.

Pascal Maiziere er en lille producent i Bourgogne, der drives af bror og søster. De arbejder med de klassiske Pinot Noir I 
Bourgogne og står for et fint håndværk.

Gevrey Chambertin Vinmarken beliggende i den nordlige del af Côte de Nuits, Gevrey Chambertin er
verdensberømt, ikke kun for sine Grand Crus vine, men også for alle sine øvrige vin marker der er ler og
kalkholdig, med en rød brun dæk lag af mergel.

Pris inkl. moms: 
v. 1 stk. 282 kr.
v. 3 stk. 225 kr.

Pierre Maiziere

Bourgogne - Frankrig
Bourgogne er klassiske vine, produceret på klassiske 
metoder. Her eksperimenteres ikke med nye druesorter eller 
udvikling af nye smagsnuancer - målet er at skabe vin, som 
smager af det terroir den er et produkt af. Bourgogne er 
således den region i Frankrig, med det højeste antal AOCér.

Nuit-Saint Georges 1. cru 
Denne Nuits Saint Georges 1er Cru stammer hovedsageligt fra en fantastisk climat Les Porêts 
Saint Georges, som er smukt beliggende i varmen i Nuits Saint-Georges. Det er velafbalanceret vin 
af meget høj kvalitet, med god potentiale til lagring.

Pris inkl. moms: 
v. 1 stk. 427 kr.
v. 3 stk. 349 kr.

Macon La Roche Vineuse
Tør og velsmagende hvidvin, som er fremstillet på 35 år gamle vinstokke, som er beliggende i  
landsbyen La Roche Vineuse. Vinfremstilling på bærmen, udelukkende i egetræsfade,
med mindst mulig indgriben i 8 til 10 måneder. Velegnet til fisk.

Pris inkl. moms: 
v. 1 stk 156 kr
v. 6 stk 130 kr

Chablis 1 cru
En blanding af forskellige Premier Cru pakker fra Vocoret Domaine Domaine i Chablis (Mont de 
Milieu, Montée de Tonnerre, Vaillons). De er placeret på hver side af Serein floden, høstet og 
forarbejdet separat og derefter sammenblandet. Resultatet er en harmonisk , knastør og hvidvin, 
som egner sig til fisk.

Pris inkl. moms: 
v. 1 stk 199 kr
v. 6 stk 165 kr

Dom Perraud & Dom Vocoret - Hvid
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Henri Moroni - Bourgogne - Frankrig

Pris inkl. moms: 
v. 1 stk 359 kr
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“AOC Meursault

Henri Moroni er et lille vinfirma i Puligny - Montrachet, som har eksisteret i mere end halvfjerds år. Her finder man de bedste 
hvidvine i Bourgogne, om ikke i hele verden. Firmaet ejer blot 9 ha. og skaber vine af meget stor klasse. Vinene har stor duft, er 
klar gylden, saftig og meget koncentrerede. I trediverne var Henri Moroni ivrig efter at skabe sin egen vin, på et tidspunkt hvor de 
fleste lokale vinavlere solgte deres produktion til det lokale kooperativ. Det lykkedes ham at grundlægge sit eget vinhus i 1940. 
Han døde dog kort efter, så i 1946 tog hans enke over og arbejdede hårdt for med at skabe endnu bedre vin indtil 1982, hvor Marc
Jomain overtog vingården. I dag er det Marcs børn, Catherine, Philippe og Christophe som driver virksomheden og fortsætter 
familiens traditioner. Henri Moroni dyrker 9 hektar vinmarker i Puligny - Montrachet, hvoraf 4 ha producerer en hvid Chardonnay 
Premier og Grand cru med et godt ry i hele verden.

Pris inkl. moms: 
v. 1 stk 499 kr

Puligny-Montrachet 1er Cru “Les Perrières” Henri Moroni 

Puligny-Montrachet 2014 Henri Moroni
Pris inkl. moms: 

v. 1 stk 364 kr

www.vins-moroni.com

http://www.vins-moroni.com/
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Domaine Machard de Gramont - Bourgogne - Frankrig

Pris inkl. moms:
v. 1 stk. 156 kr
v. 6 stk. 129 kr
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DM Marchard, Bourgogne Vielles Vignes 2016
Rød Bourgogne fra Domaine Machard de Gramont i Nuits-Saint-Georges, som bare bliver en bedre og bedre 
producent. Selvfølgelig lavet på 100% Pinot Noir, som kommer fra gamle vinstokke på +50 år. Det betyder mere 
koncentration og elegance, samtidig med at de læskende, klassiske noter af lyse kirsebær giver den friskhed.
Vinen er lagret ca. 15 måneder på egetræsfade, hvoraf kun ca. 30% er nye, således at fadet ikke får lov at 
dominere. Desværre er mængderne små.
Servér den let kølig ved ca. 14-16 grader og vi garanterer, at du vil få svært ved at finde en ligeså god og 
autentisk rødvin til Bourgogne til samme pris. Det her er godt!

Domaine Machard de Gramont er en traditionel, familieejet vingård, der er blevet nedarvet gennem generationer beliggende med 
sine i alt 20 hektar i Prissey ved Nuits. St. Georges i Bourgogne på de bedste parceller. Vingården drives i dag af Arnoud sammen 
med børnene Alban og Alexis efter de gamle traditioner. Disse vine kommer fra AOC Chorey-les-Beaune som ligger Côte de 
Beaune i Bourgogne. Chorey-les-Beaune fik AOC status i 1970 og er med sine blot 133 hektar en af de mindre appellationer i 
området. 

Pris inkl. moms: 
v. 1 stk. 211 kr
v. 6 stk. 169 kr

DM Marchard, Bourgogne Clos Margot 2015
100% Pinot Noir, som vinificeres efter den klassiske og arbejdskrævende opskrift: lang gæring med lille andel 
af stilke på druerne i åbne fade med daglig bearbejdning for at udtrække så mange smagsnuancer og farve 
som muligt. Efterfølgende modner vinen på franske egetræs barriques i 15–20 måneder.
Super duft med friske kirsebær og skovbund og lidt underspillede mørke bær. Smagen byder på frisk og 
umiddelbar frugt med en forholdsvis fast struktur, rank syre og medium tanniner.
kan med fordel gemmes den i op til 5-10 år fra høståret, hvis du opbevarer den ordentligt. Den vil blive tættere 
i strukturen og mere afrundet med alderen. Som alt andet god Bourgogne-vin er den genial til mad og vil 
passe til de klassiske egnsretter så som ”Coq au vin” eller ”Boeuf bourguignon”.
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Côtes du Rhône- Frankrig

Dm Du Claux 2010, Chateneuf Du Pape
Famille Quiot har hovedsæde i Châteuneuf-du-Pape og har mere end 300 hektar i Rhone og producerer over 
25 forskellige vine fordelt på flere domainer. Denne vin kommer fra deres Domaine Duclaux, som ligger i 
hjertet af Châteuneuf-du-Pape. Vinen er lavet på blot to forskellige druesorter: Grenache og Mourvèdre
fra sandet terror med de berømte rullesten. Efter vinificering modner den 24 måneder, heraf de fleste 
i egetræsfade. Vinen er en klassisk og stor Châteuneuf med en dyb granatrød farve, en frugtig overvældende 
duft med koncentreret røde bær, læder og lakrids. Smagen byder på stor kompleksitet, styrke og 
vedholdenhed. Server den ved 16-18 °C i store glas til rødt kød, vildt, krydrede gryderetter og oste. Den har et 
stort lagringspotentiale og vil udvikle sig i op til 10-15 år fra høståret.

Pris inkl. moms: 
v. 1 stk 294 kr
v. 3 stk 235 kr

Gigondas 2012 Chateau du Trignon
Vil man opleve appellationen Gigondas og hvorfor den ikke bare er en fattigmands Chateauneuf-du-
Pape, så er Duclaux’s vin her et godt sted at starte. Fabelagtig vin fra Gigondas i det sydlige Rhone
lavet på Cinsault, Grenache, Mourvèdre og Syrah. Farven er brillant rubinrød. I duften er der noter 
af ristet brød, mokka og lidt nelliker. Smagen er frisk, kraftfuld, angrebsivrige tanniner. En kompleks 
struktur og lækker lang eftersmag med lette egetræsnoter.

Pris inkl. moms: 
v. 1 stk 224 kr
v. 6 stk 179 kr
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Lirac Rouge “Roc-Epine” 2014 Domaine Lafond
Kraftfuld og robust vin med rubinrød farve og stærke violette nuancer. Den byder på en kompleks 
næse af kanel, kogte frugter og kirsebær. Efter et fast ‘angreb’, finder man vanilje og pebrede 
nuancer i smagen, som følges op af en god lang eftersmag. Vinen er lavet på et typisk Rhone-blend 
med 60% Grenache, 30% Syrah, 5% Carignan og 5% Mourvèdre fra stenet, sandet jord i det varme, 
men også blæsende Lirac i Syd-Rhone. Druerne plukkes i hånden. Efter nøjsom vinificering
kommer saften på nye egetræsfade i 3-4 måneder for at blødgøre taninerne og vinen. Endelig vinen 
hviler i flasker i mindst 6 måneder før den frigives.

Pris inkl. moms: 
v. 1 stk 136 kr
v. 6 stk 109 kr
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Bordeaux - Frankrig

Pris inkl. moms: 
v. 1 stk 285 kr

Pris inkl. moms: 
v. 1 stk 399 kr
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Château Trocard, Bordeaux Supérieur 
Bordeaux Superieur vin fra Jean-Louis Trocard, hvilket vil sige en højere alkoholprocent og kvalitet end 
‘almindelige’ Bordeaux-vine. Bordeaux Superieur betegnelsen bruges typisk til vin fra bedre og ældre vinmarker 
– og så skal de lagre minimum 12 måneder på træfade. Fremstillet på en klassisk Bordeaux blend med 70% 
Merlot, 15% Cabernet Sauvignon og 15% Cabernet Franc. Resultatet er en mørk og robust vin med god fylde. 
Den er super til mad, så prøv den med en god bøf, gryderet eller lam.

Pris inkl. moms: 
v. 1 stk 119 kr
v. 6 stk 95 kr

Magnum 189 kr

Ch. Franc Patarabet, St. Emilion Grand Cru
Denne vin fra Patarabet er i 3. niveau altså en Grand Cru. Det betyder at kvaliteten er høj men at vinen samtidig 
kan betales. Vinen er et udtryk for den mere autentiske og rustikke Saint-Émilion stil. Her er det terroir’en selv der 
kommer til udtryk. Først mødes man af stor duft og tæt farve. Derefter en dejlig tør smag med stor holdbarhed. 
Franc Patarabets Grand Cru er lavet på ca 70% Merlot, 25% Cabernet Franc og 5% Cabernet Sauvignon 5%. I 
smagen finder man mørke kirsebær, tobak, mørk chokolade og en rund, fuld mundfornemmelse.

Ch. Baret 2015 (Nabo til Haut Brion)
Château Baret er en fremtidsvin i Graves appellation, der ejes af Borie-Manoux Negociant Company. Borie-
Manoux er en af Bordeauxs ældste købmandshuse og tilhører Castéjà-familien, som også er indehavere af den 
berømte Pauillac
Vinen har  12-18 måneder i egetræsfade, hvoraf 20% er nye hver årgang. Klasssik Boeadaux på 49% Merlot, 
48% Cabernet Sauvignon, 3% Cabernet Franc.  Skønne tanniner med frugt og smag a mørke bær samt mineraler 

Ch. Croizet Bages 2010,  5 Cru, Pauillac
Croizet-Bages opfattes som et af de lavere rangerende i det, den ‘kun’ er i 5. cru Men den er stadig blandt de 61 
bedste rødvine i Medoc – og så er den stadig til at betale. Ejendommen er på 30 hektar og vinen er lavet på 40% 
Cabernet Sauvignon, 30% Merlot og 30% Cabernet Franc, som ligger 12-18 måneder på nye franske 
egetræsfade. Duften er  rig og mørk. Noter af kogte solbær, lufttørret kød og kløvet træ. I munden er der der høj 
syre, ribs, bær, gummi og måske lidt salmiak. Strukturen er flot med den høje syre, gode faste tanniner og elegant 
afstemte elementer.

Ch. Taillefer, Pomerol
Slottet råder over ca. 13 ha. som er beplantet med 50% Merlot, 30% Cabernet Franc, 15% Cabernet Sauvignon 
og 5% Malbec. Høsten sker med den største omhu og opmærksomhed, hvor druerne håndplukkes og sorteres 
nøje. Det er vigtigt, for at udtrykke indbegrebet af Taillefer. Vinen modnes efterfølgende 15 måneder på franske 
egetræsfade.Taillefer er en af de mest berømte vine i Pomerol og har et langt lagringspotentiale

Pris inkl. moms: 
v. 1 stk 211 kr
v. 6 stk 169 kr

Pris inkl. moms: 
v. 1 stk 274 kr
v. 3 stk 219 kr
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Champagne Cuvée Brut
50 % Meunier, 25 % Chardonnay og 25 % Pinot Noir. Denne Cuvée Sélection kombinerer friske og 
frugtbare gourmetkarakteristika. Kan drikkes til festlige lejligheder eller som aperitif. 
Serveringstemperatur mellem 8 og 14 °

Pris inkl. moms: 
v. 1 stk 259

Champagne Cuvée Rosé Brut
85 % Cuvée Sélection. 15 % Meunier baseret rødvin. Cuvée Rosé er en klassisk rosé 
champagne præget af sensuel, generøs og øjeblikkelig charme. Denne champagne har en 
snert mere sødme end Champagne Cuvée Rosé Brut.

Domæne Salmon, Champagne - Frankrig
Champagne Salmon er en familie af håndværkere. Det var bedstefaren, der gav 
sit navn til domænet. Han er født i Chaumuzy og arbejdede som ung med 
dyrkning og fremstilling af champagne og samlede tålmodigt viden ind til han I 
1958 startede selv og  producerede de første 500 flasker champagne Salmon. 
Han har stadig ansvaret i dag for det endelige resultat.   

Pris inkl. moms: 
v. 1 stk 259

Pris inkl. moms: 
v. 1 stk 299

Champagne Cuvée Rosé Brut
Helt i særklasse er denne 100% Meunier Brut Rosé cuvée er en let tør og frugtig champagne.  
Serveringstemperatur mellem 9 og 12 ° C
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Målet for 2 vinmagere i 2004 var ikke mindre end at producere den bedste vin i Portugal

Det første skridt var at finde et vinfremstillingssted, der var tilgængelig, havde et passende klima (højde), masser af plads og den 
rigtige størrelse, så de kunne kombinere traditionelle Douro-vinfremstillingspraksis med fremskridt i moderne ønologi. Stedet de fandt 
var Quinta da Faísca Winery, i Sognebyen Favaios, bygget i 1946. Mange glemte vinsorter lever her side om side i stenrig og ”dårlig” 
jordbund. Kampen for overlevelse har gjort århundrede vinstokke ligeså specielle som de er sjældne.

Mange af disse druer udtrykker kompleksitet, elegance, harmoni og giver den  ønskede struktur i de resulterende vine. De 2 
vinmagere begyndte med at udforske små og meget gamle vinstokke i en række dale som Vale de Mendiz, Vale do Rio Torto og 
andre. I dag høstes druerne fra disse områder med hånd, og kun om morgenen. De transporteres derefter til vingården i perforerede 
kasser. Efter omhyggeligt valg på sorteringsbordet kanaliseres de ind i de forskellige vinfremstillingsbeholdere (vats, stentanke og 
andre), hvor skabelsesprocessen fortsætter.

Kort og godt er de Portugisiske vinproducenter ”Master of Blends”, idet de kombinerer lidenskab og ekspertise, og er mestre i at få et 
godt resultat ud af den sjældne blanding af terroir, klima og druesorter, som giver disse uforlignelige vine.
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Lacrau Colheita
Denne smukke friske vin er fremstillet på Gouveio, Rabigato, Moscatel Galego Branco, Malvasia Fina, 
Viosinho og Fernão Pires.Vinen er tør, frugtig, frisk og mineralsk. Fremstillet i rustfrit ståltanke. 
Velegnet til : Tapas, grillet fisk og sauterede grøntsager med nudler.

Lacrau Old Wines
Vinen er fremstillet på gamle vinstokke, hvor Códega do Larinho, Folgasão og Gouveio hersker. Smagen 
er cremet fylding og mineralsk.
Gæret og lagret på franske egetræsfade i 8 måneder. Velegnet til gedeost, grillet torskefisk samt hvidt kød

Pris inkl. moms: 
v. 1 stk 94 kr
v. 6 stk 80 kr

Pris inkl. moms: 
v. 1 stk 156 kr
v. 6 stk 130 kr

Lacrao  Douro Moscatel 
Denne tørre og frugtige vin er fremstillet på 100% Moscatel Galego Branco på gamle vinstokke. Lagret på 
egetræsfade i ca.12 måneder. Super velegnet til fed fisk, tunge oste og hvidt kød 

Pris inkl. moms: 
v. 1 stk 175 kr
v. 6 stk 145 kr
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Lacrau Reserva Field Blend                                                                                                                  
Skøn smagsbombe fremstillet af en blend af flere druer bl.a.Touriga Franca, Tinta Barroca, Tinta Roriz, 
Touriga Nacional og Vinhas Velhas. Disse dejlige druer giver en ung, blød, medium bodied, krydret og let 
”røget” vin. Den er fremstillet i rustfri ståltanke og er efterfølgende lagret 12-14 måneder på egetræsfade. 
Vinen er velegnet til grillet rødt kød, stegt and, ovnbagt torsk. 
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Lacrau Old Wines                                                                                                                    
Høstet på over 50 års gamle vinstokke, hvor druerne Touriga Nacional dyrkes 450 meter over havet 
overflade. Vinen har en lækker smag, skøn kompleksitet og er silkeagtig, frisk og elegant. Vinen lagres 14-
16 måneder på store 500 liters egetræsfade og er ufiltreret. Velegnet til lette kødretter og krydret mad.

Pris inkl. moms: 
v. 1 stk 175 kr
v. 6 stk 145 kr

Pris inkl. moms: 
v. 1 stk 138 kr
v. 6 stk 115 kr

Crooked Vines Old Vines                                                                                                      
Et blend af druer fra meget gamle vinmarker. Vinen er en blanding af over 17 forskellige druesorter. Den er 
helt sin egen med stor kompleksitet, dybde, struktur og overdådig smag, der hænger ved. Vinen er lagret i 
franske egetræsfade i 14-16 måneder, Super velegnet til steak, tatar, stegt ged.

Pris inkl. moms: 
v. 1 stk 200 kr
v. 6 stk 169 kr

Secret Spot Douro
Super vin som er fremstillet på 10 forskellige druesorter med en kompleks, overdådig og elegant smag. 
Lagret på franske egetræsfade i 19 måneder. Velegnet til at nydes alene eller til særlige måltider, steak, 
stegt lam. Vinen er special Collection idet den kun fremstillet i 1500 eksemplarer. Leveret i trækasser af 3 
stk. og kan gemmes de næste 10-15 år.

Pris inkl. moms: 
v. 1 stk 374 kr
v. 3 stk 299 kr

Secret Spot Valpacos - topvin
Et pragteksempel på huset bedste vin. Fremstillet på 10 forskellige druesorter med en kompleks, 
overdådig og elegant smag. Lagret på franske egetræsfade i 20 måneder. Velegnet til at nydes alene eller 
til særlige måltider, steak, stegt lam. Vinen er special Collection, idet den kun fremstillet i 1500 
eksemplarer. Leveret i trækasser af 3 stk. og kan gemmes de næste 10-15 år.

Pris inkl. moms: 
v. 1 stk 411 kr
v. 3 stk 329 kr
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Quinta da Romaneira Fine Tawny
Er lavet 100% på druer fra Romaneira’s egne vinstokke i hjertet af Douro-dalen. Det er en nøje udvalgt 
blanding af elegante vine, som har lagret på fad i fem år. Dens lethed og elegance kommer fra at have 
mindre farve grundet kortere kontakt mellem saft og drueskal under fermentering.

Pris inkl. moms: 
v. 1 stk 135 kr

Portvin

Quinta da Romaneira “Late Bottled Vintage” portvin
100% med druer fra Romaneira’s egne vinstokke i hjertet af Douro-dalen. Late Bottled Vintage (LBV) 
portvine er en betegnelse som bruges om årgangsportvin, som ligger på egetræsfade i cirka 4-6 år 
(modsat almindelig Vintage port, som typisk flaskes efter et par år). Denne ekstra fadlagring gør vinen 
blødere og mere tilgængelig i yngre alder sammenlignet med vintage portvin, som skal have længere tid 
for at være drikkemoden.

Pris inkl. moms: 
v. 1 stk 165 kr

Quinta da Romaneiras 10 Year Old Tawny
En blanding af gamle portvine med en gennemsnitlig alder på ti år. Vinen har allerede erhvervet de 
klassiske Tawny karakteristika: nødder, tørrede frugter og krydderier, men bevarer også en pulserende 
friskhed , som er et af kendetegnene ved Romaneira’s Tawny-vine .
Farven er let teglrød farve. I duften er der komplekse aromaer, hvor den livlige unge frugt blander sig 
lækkert med de attraktive og karakteristiske tørrede frugter og nødder. Smagen er rig og glat med en 
elegant struktur og en lang finish. Server den let afkølet som aperitif eller i slutningen af et måltid.

Pris inkl. moms: 
v. 1 stk 269 kr

Pris inkl. moms: 
v. 1 stk 329 kr

Lacrau Tawny 20 Year
Skøn portvin fremstillet på Tinta Barroca, Tinta Amarela, Tinto Cão, Touriga Franca, Tinta Roriz og Touriga
Nacional. Flot port med fin og elegant smag af tørrede frugter og krydderier. Vinen er modet på fade i 20 år 
og særdeles velegnet og Ideel til desserter, mandler og nødder og er ligeledes perfekt til blåskimmel.

Pris inkl. moms: 
v. 1 stk 299 kr

Lacrau Vintage 
En skøn Vintage der stadigvæk er ung og kan lagers i mange år. Vinen er fremstillet på 
Tinta Barroca, Tinto Cão, Touriga Franca, Tinta Roriz e Touriga Nacional. Farven er intens rubinrød, som 
er kendetegnet for de portugisiske vine. Kompleks og kraftig. og vedholdende i smag og fylde .Velegnet til 
mandler og nødder og perfekt til oste.
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MOSCATEL10 YEARS
En fantastisk og anderledes vin, fremstillet på Moscatel galego branco. Denne søde vin er lækker og 
forfinet med gyldne, komplekse, elegante nuancer og har en forfriskende smag. Vinen er lagret i krydrede 
egetræsfade i 10 år og passer perfekt til lette desserter samt crème brûlé.

Pris inkl. moms: 
v. 1 stk 249 kr
v. 3 stk 199 kr

Pris inkl. moms: 
v. 1 stk 561 kr
v. 3 stk 449 kr

MOSCATEL 40 YEARS
En smagsbombe fremstillet på Moscatel galego branco..En lækker og forfinet vin med gyldne, komplekse, 
elegante nuancer og med forfriskende fed smag. Vinen er lagret i krydrede egetræsfade i 40 år og passer 
perfekt til lette desserter, crème brûlé, oste, nødder og mandler.
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Bodega Eladio Pineiro, Alentejo: Portugal
(Biodynamisk) 

I 1995 købte Eladio Piñeiro en quinta (gård) i Monçao med en gammel plantage  for at skabe en meget speciel rødvin på grund 
af overflod af indfødte vinsorter, som Portugal med succes har bevaret med jordens rigdom og dets mikroklima. Der 
produceres fuldblods rødvine, med udtryk af frugt og med krydret og silkeagtig smag. Denne vin er udelukkende produceret af  
druer fra en vingård på en ejendom, som det tog mere end 25 år at gøre til en uforglemmelig Estate Wine. 

La Coartada Vintage
Lækker vin med Aragonez, Alicante Bouschet  samt Cabernet Sauvignon. En lagring på 3 år på nye 
egetræsfade, 4 år på ståltank og ½ år på flaske giver en vin, der virkelig overrasker. Tro os, denne vin er 
en positiv smagsoplevelse.  Den er produceret i Alentejo, som har et meget speciel mikroklima. Bouquet 
af karamel og røde skovbær. Smagen er rummelig og venlig på samme tid.  Vinen har et velafbalanceret 
syreindhold. Lang og fyldig eftersmag. Vinen er produceret ud fra biodynamiske principper, men 
vingården er ikke certificeret.

Pris inkl. moms: 
v. 1 stk 187 kr
v. 6 stk 160 kr
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Leconfield Chardonnay
9 måneder på nyt fransk og gammelt egetræsfade. En elegant Chardonnay med næse af friske modne 
fersken aromaer. Fin og tør frugtsmag med en lang og vedholdende gane, der slutter rent med en stram, 
men blød, syre. Kommer fra over 30 års gamle vinstokke.

Leconfield & Richard Hamilton - Australien -
Connawarre / McLaren Vale: 

Pris inkl. moms: 
v. 1 stk 186 kr
v. 6 stk 150 kr

Coonawarra er en af Sydaustraliens store vinregioner, der er kendt for sin rige terrerosa
jord, der ligger over et tyndt lag af calcrete, der er oven på en base af regionens overflod af 
hvid kalksten. Det ligger 100 km indland og er 30 km langt. Regionen har et overvejende maritimt klima, med tørre 
og moderat kølige sommerdage og kølige til kolde aftener. Meteorologiske data viser et klima, der ligner det i Bordeaux i Frankrig. 
Utvivlsomt producerer Coonawarra Australiens største Cabernet Sauvignon. De koncentrerede frugtaromaer dækker spektret fra 
solbær til blomme til rød kirsebær til svesker. Vinene er kendt for deres dybde af frugtsmag, kompleksitet, elegance, ekstraordinær 
længde og deres kælderpræstationer. Coonawarra er også kendt for sin stilfulde Shiraz og Merlot. Riesling og Chardonnay er de
to overvejende hvide sorter, hvor regionen producerer nogle af landets fineste eksempler på disse stilarter.

Leconfield Riesling
Lys strågul farve med fin bouquet af citrusfrugter. En velsmagende sprød, forfriskende og tør Riesling med 
undertoner af citrus og dejlig lang afslutning. Den kommer fra over 40 år gamle vinstokke 
Efter vinbondens udsagn vil vinen kunne udvikle sig i løbet af 8-10 år efter produktionsåret.

Pris inkl. moms: 
v. 1 stk 188 kr
v. 6 stk 150 kr

Chardonnay
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Richard Hamilton Centurion
Shiraz lagret 17 måneder på nye franske egetræsfade og derefter 4 år på  gamle egetræs fade. Denne vin er 
lavet på vinstokke, som blev plantet i 1892 og er blandt de ældste i regionen.  En dyb rød farve med bouquet og 
næse af mørke frugter, fransk eg, vanilje og mokka nuancer. Vinen er utrolig fyldig, hvor de fine lange tanniner 
giver vedholdenhed på ganen, men samtidig fastholdes en elegance der forventes af den bedste Shiraz

Leconfield & Richard Hamilton - Australien -
Connawarre/McLaren Vale: 

Pris inkl. moms: 
v. 1 stk 311 kr
v. 3 stk 249 kr

Richard Hamilton Hut Block
Cabernet Sauvignon med 16 måneder på nye franske og nye amerikanske egetræsfade samt 3 år på 
gammelt eg. Dyb mørkrødt farve med næse af attraktive duftende vanilje og kaffe overtoner, som stammer 
fra integreret eg. Vinen har en dejlig kraftig smag og er meget tiltalende. Vinstokkene blev plantet i 1968 og 
denne vin kan lagres i 8 -10 år.

Pris inkl. moms: 
v. 1 stk 188 kr
v. 6 stk 155 kr

Leconfield Cabernet Sauvignon
17 måneder på  fransk og amerikansk eg. Tæt farve med bouquet af attraktiv moden frugt og kompleks 
med integreret eg. Smagen har fremragende rigdom og afspejler den varmere vintage men uden at miste 
den elegance, der forventes af Leconfield Coonawarra Cabernet Sauvignon. Garvesyren er ganske lang og 
moden med god konsistens, der skal bære denne vin ind i det næste årti.

Pris inkl. moms: 
v. 1 stk 249 kr
v. 3 stk 199 kr
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Rewa Pinot Noir
En lækker vin med 8½ måneder på franske egetræsfade. Bouquet af krydderier og den dyrkede 
jord. En utrolig velsmagende og kompleks Pinot Noir med "medium" krop, og smag af peber og 
lakrids. Druerne er håndplukkede. Der produceres kun 2500 flasker/år. Lagringspotentiale 6-8 år

Domaine Rewa, Central Otago - New Zealand:
(certificeret biodynamisk i NZ)

Pris inkl. moms: 
v. 1 stk 281 kr
v. 3 stk 225 kr

Domaine Rewa er en lille 5,5 hektar vingård beliggende på terrassen ved foden af Pisa Range. 
Domaine Rewas første vintage var først i 2011 og produktionen er på små 10.000 flasker om 
året.  Philippa Shepherd ønsker at få det bedste ud af dette specielle jordstykke sammen med 
Grant Rolston, Gary Ford og vinproducent Pete Bartle for at forfølge sin drøm om at producere 
raffinerede vine inspireret af Bourgognes elegance.
For at sikre, at Domaine har de bedste betingelser for vindyrkning  anvendes den biodynamiske 
jordpraksis. Resultatet er rene og parfumerede vine, der udtrykker den centrale Otago terroir, 
kendt som en af de fineste i NZ.

Rewa Chardonnay
Denne fantastiske hvidvin har 9 måneder på franske egetræsfade. Den har en dejlig duft af fersken og 
appelsin med en antydning af grape og melon. Medium krop. Vinen fylder munden med en Cremet textur 
og har en lang dvælende finish. Lagringspotentiale 4-6 år. Der produceres kun 1000 - 1500 flasker/år. 
DK og dermed ET VinImport er så heldige at få tildelt 300 flasker/år.

Pris inkl. moms: 
v. 1 stk. 219 kr
v. 6 stk. 175 kr

Rewa Riesling(sødlig)
Denne vin hører under kategorien "halv sød". Den har en dejlig duft af honning og citrus og smagen er 
"fed" med en lang finish. Velegnet til asiatisk mad, dessert eller bare til at drikke en varm sommerdag på 
terrassen. Der produceres kun 1500 - 2000 flasker/år.

Pris inkl. moms: 
v. 1 stk. 281 kr
v. 3 stk. 225 kr
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Pinot Noir
12 måneder på nye(1/3) og gamle (2/3) franske egetræsfade. Denne "Black Poplar Block 'stammer 
fra en kun 4 hektar vinmark. Den er navngivet ud fra de to majestætiske 100 år gamle sorte poppel 
træer, der dominerer dette område omkring vingården. Vinen er lavet af de ældre vinstokke, som er 
plantet i 1995. Farven er dyb granatrød med en dejlig bouquet. Dette er et eksempel på, hvordan en 
stor Pinot Noir og Grand Cru Pinot Noir bør smage

Pisa Range, Central Otago  New Zealand:
(certificeret økologisk i NZ)

Pris inkl. moms: 
v. 1 stk 311 kr
v. 3 stk 249 kr

Etableret i 1995 og beliggende i Pisa (10 km nord for Cromwell, Central Otago). Området har vist sig at være en af de bedste
steder til Premium drueproduktion, idet kombinationen af kølige nætter og Waenga loam jord giver de bedste betingelser til
vinavl. Der anvendes biodynamiske metoder til at holde vinstokkene i balance. Målet er, at vinene udtrykker sin ”følelse af
stedet”. Riesling blev lanceret med 2012 vintage, produceret af vinstokke med en gennemsnitlig alder på omkring 8 år. Pisa
Range Estate er et akkrediteret medlem af Sustainable Winegrowing New Zealand, Biodynamic Association of New Zealand og
et medlem af slow food Otago..

Riesling
Det bemærkelsesværdige sneklædte Pisa Range landskab med glitrende floder var guldfeber område i 
1800 tallet. Her produceres meget karakteristiske vine. Dyrket ved Pisa, et varm distrikt i Cromwell 
Basin, og med omhyggelig forvaltning af vinstokkene holdes høstudbyttet nede og kvaliteten oppe.  
Dette er en dejlig tør Riesling, som kun har et restsukkerindhold på 2g/ l. Dejlig frugt af fersken, citrus og 
har "lime blomster-smag". Vinen er kraftfuld med god balance og dejlig sprød ren finish.

Pris inkl. moms: 
v. 1 stk 194 kr
v. 6 stk 155 kr
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Pinot Noir
Lagret på nye og gamle franske egetræsfade i ca. 11 måneder. Druerne er håndplukket efter smag og 
druernes modenhed. Denne elegante vin har bouquet af cedertræ, krydderier, tørrede urter, ribs og 
blomme noter. Flere dejlige vildtagtig / krydrede nuancer. Fine tanniner og med silkeagtig tekstur.

Urlar, Gladstone - New Zealand:
(certificeret økologisk i NZ)

Pris inkl. moms: 
v. 1 stk 161 kr
v. 6 stk 135 kr

Urla(r) handler om at give livet tilbage til jorden og forvalte vingården som en afbalanceret bæredygtig landbrugsenhed. Dette 
omfatter økologiske metoder som genanvendelse gennem komposter og flydende gødning og øget plantebiologisk 
mangfoldighed. De begyndte processen med organisk certificering og den biodynamiske praksis i 2007 og blev i 2010 
certificeret fuldt ud.   Deres passion er at producere håndlavede, elegante vine med en renhed af smag, der opnås gennem 
integritet. I hvert glas inviterer vi dig til at smage en følelse af Urlar...

Sauvignon Blanc
95% af vinen er lagret i stålfade og 5% af vinen i gamle egetræsfade i 5 måneder. For at fremhæve 
renheden af frugtsmag gæres størstedelen af druerne i rustfrit stål ved lave temperaturer, og derefter 
tilføjet kompleksitet ved at gære vinen i gamle egetræsfade. Kombinationen af disse to dele giver en vin 
fuld af velsmagende frugt. Vinen har en bouquet af peberfrugt, papaya og passionsfrugt.  Ganen bliver 
fyldt og afledt af fadet samt et smukt syreindhold, hvilket giver vinen stor mineralitet og intensitet

Pris inkl. moms: 
v. 1 stk 155 kr
v. 6 stk 130 kr
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Vinkatalog ET VinImport

ÅBNINGSTIDER I BUTIKKEN: 
Fredag 
15.00 – 18.00 
eller efter aftale.

Betalingsbetingelser: 
Netto kontant ved modtagelse. 

Priser: 
Er inkl. 25% moms og inkl. vin – og 
emballageafgifter m.v. 

Levering indenfor Vejle: 
Leverancer på min. 12 flasker udbringes frit i Vejle.

Levering udenfor Vejle kommune: 
Leverancer på min. 12 flasker udbringes frit i 
Kolding, Fredericia, Hedensted, Horsens og 
Skanderborg.

Mindre forsendelser tillægges gældende takster for 
fragtmand. Vi tager forbehold for ændring i priser 
som følge af stigning fra leverandøren eller højere 
kurs. Eventuelle prisændringer kan ske uden varsel. 

NETHANDEL: Alle vores vine kan købes her:
www.etvinimport
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