
 

 

Vinfestivallen 2019 … 

Selvom vi har tømt butikken her i Slagelse, så vil vi fortsat være synlige i bylivet og 

selvfølgeligt også her på Vinfestivallen. 

 

Du vil kunne bestille vores gode messetilbud på standen og de vil blive leveret til 

din dør ganske fragtfrit.  

 

Husk også at besøge Europas største vinbutik på Vallensbækvej 6 i Brøndby. 

 

 

 

 

 

 

 

Med egen import af alle vores vine, spare du fordyrende mellemled og får derved 

mere kvalitet og oplevelse for dine penge.  Vi rejser verden rundt for at finde de 

gode køb og for at sikre, at vinene lever op til både dine og vores forventninger. 

Med over 1.000 forskellige vine i sortimentet, er der altid en masse spændende 

lækkerier på hylderne.  Kig ind i en af vores butikker eller i e-shoppen og gå på 

opdagelse i alverdens vine. 

På glædeligt gensyn, 

Jens & Nicolaj samt hele Team Skovgaard Vine 

 

      

 

 

Hos Skovgaard Vine er god service 

og god kvalitet til prisen, vores 

vigtigste ansigt udadtil og vi sælger 

til både private og erhvervskunder i 

hele landet.  Vores cash & carry 

koncept giver mulighed for ekstra 

gode køb og besparelser - også når 

du køber blandede kasser. 

 

Bestil på www.skovgaardvine.dk 

Altid fragtfri levering i 4200 Slagelse  



 

 

Chateau Kamnik, Makedonien 

For 5 år siden, introducerede vi vinene fra Chateau Kamnik, Makedonien, og det 

var med en vis portion skeptiske tanker. Vi var slet ikke i tvivl om, at vinene var 

udsøgte og af højeste kvalitet, men hvordan ville de blive modtaget? I dag er 

vinene blandt vores absolut mest solgte TOP vine. Vingården blev etableret i 2004 

og første produktion var allerede af høsten i 2006. Chateau Kamnik er helt klart 

en af hovedårsagerne til, at de internationale vinanmeldere begyndte at 

interessere sig for vinene fra dette område. Vingården er kåret til Best Winery of 

Macedonia af Decanter og har modtaget rekord mange medaljer for deres vine. 

                           Smag og bedøm selv. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1. Chateau Kamnik Temjanika kr. 119,95 

2. Chateau Kamnik Sauvignon Blanc kr. 139,95 

3. Chateau Kamnik Chardonnay Barrel Fermented kr. 239,95 

4. Chateau Kamnik Pinot Noir kr. 159,95 

5. Chateau Kamnik Winemakers Selection blend kr. 139,95 

6. Chateau Kamnik Cuvee de Prestige blend  kr. 219,95 

7. Chateau Kamnik Ten Barrels Syrah kr. 269,95 

8. Chateau Kamnik Ten Barrels Cabernet Sauvignon kr. 439,95 
 



  

 

Lyngrove Estate, Sydafrika 

Fra Sydafrika henter vi næsten hver måned en container hjem med lækkerier fra 

Lyngrove Estate i Stellenbosch. Vinene er blandt vores kunders favoritter og en 

trofast genganger på kundevognen. Lyngrove leverer flotte stilrene vine med høj 

kvalitet til prisen. Alle vinene fra Lyngrove har flotte anmeldelser fra såvel danske 

som internationale anmeldere. Blandt andet er Lyngrove Platinum Latitude kåret 

til bedste Sydafrikanske blend. Fra Lyngrove byder vi på vine i alle prisniveauer.  

  9. Lyngrove Collection Chenin Blanc kr. 89,95 

10. Lyngrove Collection Sauvignon Blanc kr. 89,95  

11. Lyngrove Collection Pinotage kr. 89,95 

12. Lyngrove Collection Shiraz kr. 89,95 

13. Lyngrove Reserve Chardonnay kr. 119,95 

14. Lyngrove Reserve Shiraz/Pinotage kr. 119,95 

15. Lyngrove Platinum Pinotage kr. 189,95 

16. Lyngrove Platinum Shiraz kr. 189,95 

17. Lyngrova Platinum Latitude kr. 189,95 

 

 

 

Alsace & Rhone 

Alsace vinene ”Grand C” produceres hos Freres Cattin og 

Cave Cairanne fra Rhone leverer som altid TOP kvalitet. 

18. Alsace Grand C Edel   kr. 119,95 

19. Alsace Grand C Risling  Kr. 119,95 

20. Alsace Grand C Gewurtraminer kr. 139,95  

21. Cave Cairanne Camille Reserve  kr. 119,95 

22. Cave Cairanne RASTEAU  kr. 119,95 

23. Cave Cairanne ANTIQUE  kr. 149,95  

 

Husk at få de super gode MESSE-priser på standen 



 

 

Italien, Enrico Marcato 

Vores trofaste winemaker fra Italien, Enrico Marcato, byder på både nye og gamle 

vine.  Fra hans nuværende produktion byder vi på friske hvide vine samt hans 

joint-venture med Mirko fra San Cassiano. 

Fra den gamle Marcato vingård i Ronca byder vi på modne vine fra dengang hvor 

Enrico og familien stadigt havde gården – kom og smag bl.a. moden Pian Alto.  

24. iPrandi Pinot Grigio   kr. 89,95 

25. iPrandi Soave   Kr. 99,95 

26. iPrandi Chardonnay  kr. 99,95 

27. iPrandi Pinot Noir   kr. 129,95 

28. DUO Rosso Veronese  kr. 129,95 

29. il Tirso Soave Superiore (magnum) kr. 250,00 

30. Baraldo   kr. 23995 

31.  Pian Alto   kr. 299,95 

32. iPrandi Recioto di Soave  kr. 169,95  

 

 

 

 

Nyheder på fra RedHeads Studio vil være at finde på standen. 

   


