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BROTTE 
Rhône, Frankrig

I 1931 slog Laurent Charles Brotte sig ned i 
det prestigefyldte vinområde Châteauneuf-
du-Pape i Rhône-området. Her kastede den 

unge Charles sig over vindyrkning og anlagde 
et tapperi i den lille by og således blev kimen 
til Maison Brotte lagt. Laurent Charles Brotte 

viede sit liv til at forsyne vinelskere over 
hele verden med kvalitetsvine, der afspejler 

områdets stil og karakteristika. I 1952 fik han 
ideen til brandet “La Fiole du Pape”, som for 
alvor slog Châteauneuf-du-Pape fast i folks 
bevidsthed, og i dag eksporteres “La Fiole 
du Pape” til 90 lande i hele verden. Maison 

Brotte er i dag et dynamisk vinfirma med over 
60 ha og 4 ejendomme: Domaine Barville, 

Château de Bord, Domaine Grosset og 
Domaine de l’Aube men også eget tapperi.

RUTINI 
Mendoza, Argentina

Familien Rutinis vinmagertradition startede 
tidligt i det 19. århundrede i Le Marche i 
Italien, da Francisco Rutini lavede vin til 
indbyggerne i hjembyen, Ascoli Piceno. 

Hans eneste søn Felipe Rutini immigrerede 
til Argentina, hvor han plantede sine første 
vinstokke i Coquimbito, Maipú i Mendoza-
provinsen. Siden grundlæggelsen i 1885 
er Rutini Wines blevet anerkendt for vine 
af ekstraordinær høj kvalitet og karakter. 
I dag har Rutini Wines vinmarker i flere 

områder af Mendozaregionen. Vinmarkernes 
forskellige placering gør det muligt at 

dyrke de enkelte druetyper i det område, 
hvor hver druetype har de mest optimale 

vækstbetingelser.

— KOM OG SMAG —

VINFESTIVAL
SKJOLD BURNE SLAGELSE
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TAVEL ROSE “LES EGLANTIERS”
Denne Tavel fremstår dyb rød i farven med ravgyldne reflekser 
og en stor åben bouquet. Her er noter af jordbær, hindbær og 
et krydret strejf af lavendel. Smagen er blød med god fylde og 
noter af modne bær.

2 FL. 20000
NORMALPRIS PR. FL. 129,75

SPAR 5950

VACQUEYRAS, “BOUVENCOURT”
En vin med god dybde i duften, her er toner af læder, tobak og 
modne sort frugt. Smagen er fyldig med den typiske elegance 
fra Rhonedalens charmerende vine. God eftersmag, med fokus 
på den modne frugt. 

2 FL. 25000
NORMALPRIS PR. FL. 159,75

SPAR 6950 
GIGONDAS,L.C.BROTTE
Gigondas, Brotte er dyb mørk i farven med en fed duft af 
lakrids, vanilie og brombær. Smagen er kraftfuld og fokuseret 
med toner af brombær og læder. En god tæt eftersmag viser en 
vin i god balance.

2 FL. 30000
NORMALPRIS PR. FL. 199,75

SPAR 9950 
GRANDE CUVEE “LA FIOLE DU PAPE
La Fiole er smuk rubinrød i glasset. Duften er frugtig og krydret 
med noter af brombær og svesker. Det første indtryk af friskhed 
og fylde afløses af en frugtig smag med dominerende noter af 
sorte bær og lakrids. 

2 FL. 40000
NORMALPRIS PR. FL. 279,75

SPAR 15950 
SAN FELIPE BRUT NATURE
San Felipe Brut Nature har en lys gul farve i glasset med 
gyldne strejf og fine, lette bobler. De elegante noter af blomster 
blandes med duften af honning. I munden opleves vinen 
frugtrig, frisk og med god balance mellem sødme og syre.

2 FL. 20000
NORMALPRIS PR. FL. 129,75

SPAR 5950 
RUTINI COLECCIÓN CHARDONNAY
Rutini Colección Chardonnay har en flot klar gul farve. Fra 
glasset strømmer en duft af tropiske frugter. De tropiske 
frugter går igen i smagen og er i perfekt balance med en 
forfriskende syre. 

2 FL. 25000
NORMALPRIS PR. FL. 169,75

SPAR 8950

RUTINI COLECCIÓN MALBEC
Rutini Colección Malbec har en mørk, rød farve. En 
koncentreret duft af vilde bær blandes med komplekse dufte 
af tobak og vanilje. I munden opleves en fyldig smag af mørke 
bær og en lang eftersmag med et strejf af sort peber.

2 FL. 40000
NORMALPRIS PR. FL. 249,75

SPAR 9950 
RUTINI COLECCIÓN CAB. SAUV.
Rutini Colección Cabernet Sauvignon har en indbydende rød 
farve. Modne røde bær blandes med hints af vanilje  
og chokolade, som går over i en behagelig duft af krydderier 
og kaffe. 

2 FL. 40000
NORMALPRIS PR. FL. 249,75

SPAR 9950

Salg af diverse delikatesser, men ikke smagsprøver
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