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Slagelse Vinkompagni sælger til både private og erhvervskunder, der sætter pris på 
vores store udvalg, den afslappende og hyggelige atmosfære i butikken, den gode 
service og ikke mindst den kompetente og professionelle rådgivning. 
Som kunde er du altid i centrum i Slagelse Vinkompagni. 

Slagelse Vinkompagni, Middelfartvej 2, 4200 Slagelse
Tlf. 58 56 14 00 – mail@slagelsevinkompagni.dk

Åbningstider: hverdage 10-17 / lørdage 10-14

TILMELD DIG 
Slagelse Vinkompagnis

NYHEDSMAIL
og deltag i den måned-
lige lodtrækning om et 
gavekort på 1000 kr.

 
Følg os på:

Danmarks måske mest spændende vinbutik
ønsker dig vel mødt i Vesthallen.

Vi glæder os til at se DIG på vores stand.

Besøg vores spændende vinbutik

Slagelse Vinkompagni dækker hele Danmark med 
vin. Via vores hjemmeside er du aldrig længere 
end et klik væk fra en af Danmarks største og nok 
mest spændende vinbutikker på nettet. Hjem-
mesiden opdateres ofte med attraktive tilbud, nye 
vine og andre spændende varer. 

Kig ind
vi har altid 

et godt tilbud 
til dig!
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Pascual Toso – Mendoza / Argentina  
www.bodegastoso.com.ar 
Pascual Toso er i dag en af Argentinas ældste (siden 
1890) og mest berømte vingårde. Den internationalt 
kendte Californiske ønolog Paul Hobbs har siden 2001 
ledsaget Pascual Toso i den store udvikling med særlig 
fokus på udviklingen af premium og super-premium 
vine fra vingårde i hele Mendoza regionen.

1. Pascual Toso, Estate – Cabernet Sauvignon
2. Pascual Toso, Estate – Malbec 
3. Pascual Toso, BARRANCAS TOSO 
        Malbec / Cabernet Sauvignon  
4. Pascual Toso, Selected Vines – Malbec 
5. Pascual Toso, Selected Vines – Cab. Sau. 
6. Pascual Toso, Alta – Cabernet Sauvignon 
7. Pascual Toso, Alta – Malbec 
8. Pascual Toso Alta – Syrah 

Vinaceous – Australien
www.vinaceous.com.au
Vinaceous historie begyndte i 2007 med de visionære og særdeles brancekendte Nick Stacy og Mike Ker-
rigan. Vinaceous koncept er at producere markante vine, der repræsenterer personligheder i form af 
- mænd, kvinder, engle, dæmoner, havfruer samt skabninger fra mytologien. Alle druer er udvalgt fra de 
bedste regioner, der passer til de valgte sorter under fuld kontrol af Vinaceous vinproducenter.

9. Vinaceous Snake Charmer - Shiraz 
10. Vinaceous Raconteur - Cabernet Sauvignon 
11. Vinaceous Red Right Hand - Shiraz/Grenache/Tempranillo 
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ZENI – Veneto / Italien 
www.zeni.it 
Vinhuset blev etableret i 1870 af Bartolomeo Zeni som handels-
fi rma. Egen vinproduktion kom først i gang nogle år senere, 
da hans to sønner, Faustino og Ernesto, begyndte at dyrke vin 
for deres egen interesses skyld. I dag drives fi rmaet af Fausto, 
Elena og Federica, der er femte generation. De har fortolket 
gode gamle traditioner og udviklet dem til moderne klassiske 
Veronese vine af høj kvalitet, og fra hele Bardolino 
regionen ved Gardasøen. 
12. ZENI CMC Rosso Veronese  
13. ZENI MAROGNE Ripasso Superiore Valpolicella DOC  
14. ZENI CRUINO Rosso Veronese IGT 
15. ZENI Corvar Rosso Veronese
16. FZ GENERAZIONE Amarone Classico DOCG

Le Pupille – Italien 
www.fattorialepupille.it
De to gårde på toppen af de to bakker, der vender ryggen mod den middelalderlige landsby Pereta er altid 
blevet kaldt Le Pupille (eleverne). I mange år var der ingen vinmarker i området, men det ændrede Elisa-
betta Geppettis entusiasme og intuition. I dag har Fattoria Le Pupille hele 75 hektar vinmarker, hvor der 
fremstilles mere end 500.000 fl asker hvert år. De sælger vin på hele fi re kontinenter og har en ubestridt 
rolle som ambassadør for Maremma.
17. PELOFINO IGT Toscana Rosso 
18. Morellino Di Scansano Toscana ROSSO DOC 
19. Morellino Di Scansano RISERVA DOC 
20. Morellino Di Scansano POGGIO VALENTE RISERVA DOC 

Zeni

Årets 
Nyheder
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Dievole – Toscana / Italien 
www.dievole.it / www.poderebrizio.it
Dievole blev grundlagt i det 11. århundrede, den 10. maj 1090, for 
at være helt præcis. Dievole er beliggende i rolige omgivelser i 
de smukke toscanske bakker og består i øjeblikket af 16 vinmar-
ker inden for Chianti Classico-området på i alt 80 hektar, hvoraf 
de 55 er i produktion. Yderligere 25 hektar vil gå i produktion i 
løbet af de næste par år og nå op på 80 hektar. Dievoles mål er at 
genvinde karakteren af   de historisk indfødte toscanske druer og 
overføre dem ind i glasset med den største respekt for ægtheden 
af   terroir og sortens identitet. Kvalitetsvine der bør smages.
21. Dievole Chianti Superiore - Le Due Arbie DOCG  
22. Dievole Chianti Classico DOCG  
23. Dievole Novecento Chianti Classico Riserva DOCG  
24. BRIZIO Rosso di Montalcino DOC - Dievole  
25. BRIZIO BRUNELLO di Montalcino DOCG - Dievole

M- Wines – Californien 
M-Wines ejes og drives af den danske winemaker Margit Sven-
ningsen, der har arbejdet i vinens verden gennem mere end 10 
år. Hun emigrerede til Californien i 1998 og har siden uddannet 
sig til ønolog. I 2006 kom Margit i mesterlære hos Josh Jensen 
på Calera Wine Company i Hollister, hvor hun efterfølgende ar-
bejde som ekstern winemaker. I 2012 begyndte hun at producere 
sig egen serie af vin af henholdsvis Malbec, Pinot Noir og Char-
donnay. Selve vinen produceres på Calera Wine Company, hvor 
hun lejer sig ind. 

26. M-Wines Malbec Central Coast San Benito Valley 
27. M-Wines Pinot Noir Central Coast Cienga Valley 
28. M-Wines Chardonnay (Hvid)

Pago de Los Balagueses – Spanien - BIO 
www.vegalfaro.com 
Pago de Los Balagueses er et privilegeret sted til dyrkning af 
druer, omgivet af fyrreskov, egetræer og aromatiske planter, der 
ligger inde i naturparken. Syrah og Grenache druer er de frem-
herskende sorter, plus en lille grund med Merlot og Chardonnay. 
Bodegas Vegalfaro ligger i det indre af provinsen Valencia, i 
regionen La Plana de Requena-Utiel. Druerne kommer udeluk-
kende fra deres egne marker fra tre vingårde bestående af 60 
hektar. Alle vinstokke og vine er økologisk certifi ceret.
29. PAGO DE LOS BALAGUESES Chardonnay (Hvid)
30. PAGO DE LOS BALAGUESES Syrah  
31. PAGO DE LOS BALAGUESES Garnacha Tintorera-Merlot
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NO 12 OG 18 - Spanien 
www.ventadelpuerto.com 
Venta del Puerto, hvis oprindelse stammer tilbage til det 
16. århundrede, er en privilegeret enklave af en række for-
skellige, yderst prestigefyldte vingårde. Resultatet af me-
get omhu, hårdt arbejde og erfaringerne fra hele regionen 
er blevet samlet i Venta del Puerto No. 12, der er lagret mi-
nimum 12 måneder på gamle amerikanske egetræsfade 
og Venta del Puerto No. 18, der er lagret over 18 måneder 
på franske egetræsfade. Kun de bedste gamle vinstokke 
af Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah og Tempranillo er 
blevet udvalgt til at lave disse meget specielle vine, og 
resultatet er den allerbedste blended vin. På grund af 
råmaterialernes udvalgte natur er der kun et begrænset 
antal fl asker, der alle er nummererede. 
32. Venta del Puerto No. 12 Selection Especial  
33. Venta del Puerto No. 18 Selection Especial    

Bodegas Avelino Vegas – Rueda / Spanien
www.avelinovegas.com
Avelino Vegas grundlagde vinhuset i 1950, og i dag er det 
2. og 3. generation, der har overtaget. Avelino Vegas eks-
porterer 25 % af deres produktion til  30 lande. 
Deres fi losofi  er at arbejde i nutiden med fokus på frem-
tiden men uden at glemme rødderne. De har den bedste 
teknologi, de bedste nationale og internationale folk og et 
stort fokus på kvalitet, hvilket resulterer i mange præ-
mievine. 
34. Montespina – Sauvignon Blanc (hvid)
35. Montespina Verdejo Rueda (hvid)
36. Circe – Verdejo (hvid)
37. Nicte – Prieto Picudo Rosé (rosé)
38. Nicte – Viognier (hvid)

Bodegas Agustin Cubero - Spanien 
Bodegas Agustin Cubero har været i familiens eje i fi re 
generationer, og at den nuværende ejer Jesús Javier 
Cubero Eguita, ved hvad han har med at gøre, er der ingen 
tvivl om, og det bekræftes tydeligt af vinen i glasset. 
Præcis som sin kendte navnebroder behersker han 
kunsten at forvandle vand til vin af ypperste kvalitet. 
39. ALTAYA Garnacha Calatayud 
40. Stylo 4 Unico Garnacha - Calatayud DO  
41. Stylo 8 Unico Garnacha - Calatayud DO 

Avelino Vegas

Augustin Cubero
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Domaine Saint Gayan - Rhone / Frankrig
www.saintgayan.com
I James Turnballs bog over Rhônedalens 90 bedste vin-
producenter fi nder man selvfølgelig Domaine Saint Ga-
yan. I Robert Parkers vurdering af, hvem der er dygtigst 
til at producere Gigondas, nævnes Domaine Saint Gayan 
naturligvis. Ingen tvivl om at denne historiske vingård 
er blandt de allerbedste i den sydlige Rhônedal. Historie 
og kvalitet går hånd i hånd hos Domaine Saint Gayan, 
hvor den vinkulturelle historie går hele 11 generationer 
tilbage i lige linie. 

42. Saint Gayan - Sablet 2015 (hvid)
43. Saint Gayan - Cotes Du Rhone 
44. Saint Gayan - Rasteau Cotes Du Rhone 
45. Saint Gayan - Gigondas 
46. Saint Gayan - Châteauneuf-du-Pape

Chateau Dona Baissas, Côtes du Roussillon 
Villages – Frankrig
www.donabaissas.com
I hjertet af Cotes du Roussillon-Villages ligger familien 
Baissas vinmarker, hvor man udnytter det helt 
specielle mikroklima, der er i dette lille område. Vingår-
den har været i Familien Baissas eje i mere end 200 år.  
Les Hauts de Dona er familien Baissas topvin, der kun 
bliver produceret i særligt gode år. 

47. Dona Baissas - Per Dona 
48. Dona Baissas - Vielles Vignes 
49. Dona Baissas - Ma Dona 

Domaine Charles - Frankrig
www.domaine-charles.com 
Vi har fået 5 fantastiske Bourgogne vine hjem fra vin-
huset: Domaine Charles Francois & Fils - en hvid og 
fi re røde Bourgogner, hvoraf du kan smage de tre her. 
Charles og hans familie er perfektionister. Intet over-
lades til tilfældigheder. Domaine Charles laver udeluk-
kende vin på druer fra egne marker. Alle vine laves efter 
samme kompromisløse metode. Fadlagring på vinene 
ligger mellem 10 og 12 måneder og er på franske ege-
træsfade. 

50. Domaine Charles Bourgogne Hautes Côtes De Beaune La Combotte  
51. Domaine Charles Bourgogne Hautes Cotes De Beaune Vieilles Vignes  
52. Domaine Charles Bourgogne Beaune 1er Cru Les Epenottes  
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Le Contesse: 
www.lecontesse.it
Familien Bonotto har specialiseret sig i produk-
tion af højt værdsatte mousserende vine og DOC 
vine. Intet mangler på denne vinfremstillings-
virksomhed, der er udstyret med den mest up to 
date-teknologi. Med erfarne ønologer sikre det Le 
Contesse´s succes i at lave mousserende vine af 
høj kvalitet.
53. Le Contesse – Prosecco Extry Dry 
54. Le Contesse – Prosecco ”Cuvee” Extra   
Dry Superiore

BESSERAT De Bellefon Champagne: 
Besserat de Bellefon Champagne blev grundlagt for mere end 170 år siden. De fremstiller lækre, populære 
champagner fra deres kvalitets champagnehus, der i dag serverer deres champagner på 220 Michelin-
restauranter verden over.
55. BESSERAT De Bellefon Champagne BRUT - Cuvée Des Moines - NYHED
56. BESSERAT De Bellefon Champagne SEC (demi-sec) - LIMITED EDITION -  NYHED

Viña Cecilia: 
Med Master vinmager Fernando Tarins hjælp har de verdensberømte Muskat druer udviklet sig til denne 
super populære, delikate vin med en meget frisk, lækker frugtsødme og et naturligt lavt alkohol på kun 5 %. 

57. Viña Cecilia – Moscato White
58. Viña Cecilia – Moscato Rosé
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UDVALGTE VINE: 

59. AIX Rose Coteaux d´Aix en Provence (Rosé)
60. GOVERNO All Uso Rosso Toscano IGT - Gerone - Italien
61. HEAVY ZIN Zinfandel Premium - Californien
62. Primitivo Novantaceppi 90 Latentia 
63. Appassimento Novantaceppi 90 Latentia 
64. Podere Ruggeri Corsini Barbera d´Alba DOC   

Lækre drinks med Gin og Tonic: 

65. SCAPEGRACE Premium Dry Gin New Zealand - 42,2 % alk. 
66. RHUBARB Triangle Gin - 46 % Alk.
67. BATHTUB Gin Old Tom - 42,4 % alk.
68. BATHTUB Sloe (slåen) Gin - 33,8 % alk.

Spændende drinks

Kom og 
smag 

spændende 
drinks


