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3 Sancerre Le Pinson

Elegant og autentisk Sancerre-vin fra familien på 

Domaine Cherrier Pere et Fils yder elegant 

udfordring af alle sanser. Frisk lys og klar, bleg farve. 

Meget fyldig, mineralsk og appetitvækkende duft. 

Forfriskende syrlighed, vibrerende mineralitet, smag 

af lime, kiwi og grønne æbler. Fremragende til 

skaldyr, fisk, salatretter,fløde-sauce-retter og 

nydevin og "et glas i utide" året rundt.

8 - 9 Fabre Gasparets & La Serre Bio

Vin Fra Frankrig
Hans-Torben Andersen - Damvejen 8 - 3400 Hillerød

1 - 2 Moncontour - Vouvray

Vidunderlige Chenin Blanc drue med sin egen 

fine sødme som ingen andre hvide vine. Fås 

med og uden bobler. Begge halvtørre med 

optimal balance mellem sødme og syre. 

Fortryllende til velkomst, forretter, 

osteborde, desserter og kransekage. 

Boblevinen fremstilles efter traditionel 

metode. Glem ikke druenavnet Chenin Blanc.

Enestående og helt særlig Viognier hvidvin gæret på 

egefade fra udvalgt enkeltmark. Kompleks duft. Fersken 

og abrikoser, malt og honning i en intens og fyldig smag. 

Kan erstatte alle rødvine til alle kraftige hovedretter. 

Sublim til jule- og påskefrokoster. - Gastronomisk rosé af 

udvalgte druer. Kun produktion i gode år. Duft af 

rosenblade og hvide blomster. Fyldig og blød, rund og 

lang smag fra tre druer og kort fadlagring. Helårsvin til 

fiskeretter, lyst kød og kraftigere retter.

4 - 7 Fabre Chimère & Rosines Bio

6 Château de Luc Rosé Bio

Fortræffelig dagligvin og festvin i denne rosé, men fås 

også i hvid og rød, som ledsagere til måltider. Dejlige 

farver i glassene, beherskede dufte af nødder, kaprifolier 

og syrlige frugter. Appetitvækkende og fyldig smag med 

fin syrebalance og lang finale. Velegnede året rundt til 

frokoster, muslinger, salater, supper, fjerkræ, lasagne, 

grillretter, svinekotellet og røgede spisevarer samt til 

oste og salte charcuterimåltider.

13 Lauriga Ambré 14 Grenat 15 Muscat

Fremragende hedvine fra Château Lauriga i Rousillon til velkomster, osteborde, som nydevine og 

ikke mindst som fortræffelige ledsagere til kage- og chokoladedesserter. Servér ved 12 grader eller 

temperede efter behag. Elegante krydret-søde vine til utallige formål. Tænk dem ikke kun som 

dessertvine - men bredt til mange forskellige lejligheder. Nytårsaften, kransekage, ris à l'amande, 

bryllupper. Forførende farver, intense dufte og balancerede, rene og friske smage giver 

usædvanlige oplevelser. Sjældent godt håndværk fra en dedikeret vinhåndværker i Roussillon. 

Begrænsede høstudbytter fremkalder intens frugt til gæringsmosten. Rivesaltes-vinene er bedst 

egnede alternativer til andre "forstærkede" vine med deres fyldige og intense frugt.

10 Château Coulon Rouge Bio

Château Coulon i Cruscades begyndte produktion af 

biovine i 1992. Famille Fabre er dermed i en førende 

position. Coulon Rouge er mild og imødekommende, 

rund og harmonisk med fin og fyldig frugt. Dyb rubinrød 

farve, fine dufte af mørke bær og behagelig afstemt 

syrebalance i en delikat smag af moreller, svedsker og 

brombær. Servér godt tempereret til alle retter, f. eks. 

lam og bøf, kalve-, grise- og vildtretter.

5 Cht. Coulon Ban des Cigales

En festlig stemningsvin blandet af druerne fra den 

tørre og frugtfriske Viognier og den allermest søde 

vin, Muscat Petit Grain. Bør serveres kølig - næsten 

kold. Er suveræn som velkomstdrik, til friske frugter 

og søde bær, krydrede retter, ostebord og 

frugtsalat. Attraktiv som alternativ til rosévine. 

Harmonisk, forfriskende og forførende på en picnic-

tur, bådfart og til alle festlige lejligheder.

Excellente, koncentrerede og harmoniske Boutenac-

vine med ypperlig elegance. Dyb  rubinrød farve. 

Oprigtig duft af moreller og mørke bær. Intens frugt 

fra modne druer og nænsom fadlagring omslutter en 

frugtfyldig smag med silkebløde tanniner, høj finesse 

og elegance i den store frugtsmag. Dekantér måske 

og servér ved stuetemperatur til raffinerede retter, 

vildt og simreretter. Også i Magnum & Jerobaum.

11 - 12 Lapeyre-Guilhemas de Béarn

Meget kraftige vine baseret på Tannat-druen. 

Guilhemas er blandet af 50% Tannat og 50% 

Cabernet. Tæt most fra kun 45 hl pr ha. Tannat ligger 

et år på egefade. Guilhemas er udmærket 

imødekommende nu. - 1909 cuvéen er 100% Tannat 

fra vinstokke plantet dette år. Intens most fra kun 35 

hl pr ha. Ligger på egefade 18 måneder. Kan gemmes 

10-12 år. Meget kraftig og vinmættende.


