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1 Chardonnay 2017 – Oak Farm Vineyards, Lodi 

100% Chardonnay. Fadlagret i 10 mdr. på franske fade (28% nye). 

Denne vin har en yderst delikat aromatisk næse med noter af æble, honning, limeskal 
og et let mineralsk udtryk. Smagen er klassisk, tør og meget harmonisk, med en flot 
balance mellem syre og druens naturlige fedmefulde udtryk. 

 

2 Zinfandel Old Vine 2015 – Silk Oak Winery, Lodi 

94% Zinfandel – 6% Merlot. 60% fadlagret i 16 mdr. – 40% på ståltank.   

Duften er indtagende med nuancer af røde bær og sveskeblomme og et blidt strejf af 

krydderier. Smagen er et studie i rigdom og silkeblød fylde med masser af moden frugt 
og en lang, varm finish. Vinen er et perfekt match til bøffer fra grillen.  

 

3 Cabernet Sauvignon 2015 – Andretti Winery, Napa Valley 

100% Cabernet Sauvignon. Fadlagret 12 mdr. på franske fade (30% nye). 

Fyldig og flot harmoni mellem frugt, alkohol og behagelige tanniner. Det er en rigtig 
”madvin”, som med stor fornøjelse kan nydes til mange kødretter, og gerne rødt fra 

oksen. Og garnituren og det øvrige tilbehør til måltidet må gerne have en let sødme.    

 

4 Merlot Acre Wines 2014 – Acre Wines, Napa Valley  

100% Merlot. Produktion: 400 ks. Fadlagring i 15 mdr. på fransk eg.  

Fra det øjeblik du hælder denne Acre Merlot vin i dit glas, fanger du straks den 
frugtagtige aroma. Smagen er lige så fascinerende med indtryk af blommer og sorte 

kirsebær, sammen med krydrede noter og antydninger af mokka, kanel og anis. 

Tanninerne er tydelige, men silkebløde. Kompleksiteten viser hvor stor en vin Merlot 
kan være, når den dyrkes med ideelle jordbunds- og klimaforhold. 

 
 

 

5 Albariño Lagar 2018 – Dos Mateos, DO Rias Baixas, Galicien 

100% Albariño. 6 mdr. på ståltank med ugentlig ”reverse pumping”. 

Elegant og fyldig duft af grønne æbler og limefrugt. I munden er vinen tør med en 
sprød og frisk velafbalanceret syre. I smagen tilføjes behagelige citrus-noter og hints af 
nektarin og abrikos, samt blide blomsternoter (kaprifolie?). Lang og intens eftersmag. 

   

6 Letargo Crianza 2016  – Bodegas de Mateos, DOCa Rioja 

85/10/5% Tempranillo-Garnacha-Graciano. Fadlagret 12 mdr på ny og ”second use” eg.  

Intens bærduft med herligt strejf af kakao, cedertræ og sødmefulde krydderier. I 
smagen er der en enestående balance mellem frugt, syre, alkohol og bløde tanniner. Et 
glimrende eksempel på den nye stil i Rioja. Finish har en pæn længde.   

 

7 Cab.S/Merlot Tinto Reserva 2010 – Giró del Gorner, DO Penedés 

50% Cab.Sauvignon / 50% Merlot. Fadlagret 18 mdr på franske egefade. 
Dybrød og intens med komplekse aromaer og smag af solmodne mørke bær, grøn 
peber, lakrids og cedertræ. Vinen er fadlagret i 18 måneder, efterfulgt af mere end 2 år 
i bodegaens dybe kælder. Kompleks vin der er perfekt til alt ”rødt kød” og vildt. 

 

8 Solano Viñas Viejas 2014 – Hacienda Solano, DO Ribera del Duero  

100% Tempranillo (Tinto Fino). Fadlagring i 12 mdr. på fransk eg. 

Stor vin med en mangfoldighed af nuancer: Krydret, mineralsk og med masser af mørk 
frugt samt lette toner af læder og tobak og med en laaang behagelig finish. Nyd vinen 

som ledsager til festmåltider med oksekød, lam eller vildt. Vinen er nu også meget 

velegnet som et meditativt glas uden mad til! 
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