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Trossos
Priorat, Spanien

Trossos del Priorat ligger i Gratallops i 
Priorat. Hos Trossos del Priorat fokuseres 

på at producere fine og elegante vine med 
personlighed med de typiske karakteristika 
fra området. Alle vinmarkerne dyrkes efter 

økologiske principper. Klimaet i Priorat 
kendetegnes ved høje dagtemperaturer 
og kølige nætter. Jorden består af skiffer 
og indeholder en lang række mineraler. 
De sparsomme regnmængder tvinger 

vinstokkenes rødder til at fæstne sig dybt 
i jorden, hvorved mineraliteten fra jorden 

forplantes i druerne og gives videre til vinen. 
De barske vilkår for druestokkene, hvor kun de 
stærkeste overlever, munder ud i druer, der er 

sprængfyldt med smag.

Viña Tarapacá
Central Valley, Chile

Flere gange kåret som Chiles bedste vinhus!

Viña Tarapacá har en optimal beliggenhed 
lige midt i det chilenske smørhul Maipo 
Valley. Viña Tarapacá har produceret vin 
siden 1874, hvor de var et af de første 
vinhuse i Chile. I slutningen af sidste 

århundrede drejede man produktionen til at 
gå fra kvantitet til kvalitet. Som første skridt 
i den rigtige retning købte man en stor dal 
med et helt unikt mikroklima, hvor man har 
alle sine druer under kontrollerede forhold, 
der giver optimal kvalitet. Viña Tarapacá 

producerer et stort udvalg af lækre vine til 
enhver smag.

— KOM OG SMAG —

VINFESTIVAL
SKJOLD BURNE SLAGELSE

Pr
is

er
ne

 g
æ

ld
er

 k
un

 v
ed

 k
øb

 e
lle

r b
es

til
lin

g 
lø

rd
ag

 d
. 7

. m
ar

ts
 p

å 
vi

nf
es

tiv
al

en
.



Schweizerpladsen 2, 4200 Slagelse . Tlf: 58 53 32 32 . slagelse@skjold-burne.dk

LLUM D’ALBA, PRIORAT
Vinen har en smuk gul farve med grønlige reflekser, der viser vinens 
unge alder. Duften af modne tropiske frugter blandes med hints af 
krydderurter fra middelhavsområdet, så som timian og rosmarin. 
Herefter følger en snert af lakrids, tørret grapefrugt og fersken.  
Yderst velegnet til fisk med urter, kylling og skaldyr.

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

SPAR 9950

VIÑA RUFINA, CRIANZA
Vinen fremstår med en flot rubinrød farve i glasset med lilla, næsten 
blålige reflekser. Duften, som er yderst tiltalende og aromatisk, er 
intens og fyldt med frugt. Den rige frugt fra duften går igen i smagen 
blandet med noter af eg, krydderier og vanilje. Server vinen til et 
udvalg af spanske pølser, grillet kød eller rødt kød.

3 FL.   27000
NORMALPRIS PR. FL. 149,75

SPAR 17925

LO PETIT DE LA CASA, PRIORAT
Flot lys, rød farve i glasset. Næsen mødes af en duft af modne 
bær, sorte krydderier og noter af balsamico. Smagen er kraftfuld 
og fyldig med veludviklede tanniner, så vinen er blød og behagelig. 
Eftersmagen bærer præg af de modne frugter og krydderierne fra 
duften. Server vinen til f.eks. and eller en god bøf fra grillen.

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

SPAR 8950

LO MÓN, PRIORAT
Intens mørkerød farve i glasset. I næsen fornemmes først en duft af 
frugtkompot, vilde krydderurter fra middelhavsområdet og til sidst 
sort peber. Efter et stykke tid i glasset er duften mere frisk med noter 
af røde frugter, fersken og hints af citrusfrugter og balsamico. Server 
vinen til f.eks. et godt stykke okse- eller kalvekød.

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

SPAR 9950

VIÑA TARAPACÁ GRAN RESERVA CHARDONNAY
Vinen har en smuk gylden farve med honningfarvede reflekser. 
Smagen er afrundet, intens, fint afbalanceret mellem ”egetræ” og 
dejlig frugt, den afsluttende bouquet er frugtfyldt med ”egetræets” 
sarte toner. En fin ledsager til fisk, ”alt godt fra havet”, lyse kødretter 
og milde bløde ostetype.

3 FL.   27000
NORMALPRIS PR. FL. 129,75

SPAR 11925

VIÑA TARAPACÁ GRAN RESERVA CARMÉNÈRE
Vinen fremstår med en dyb rød farve. Stor duft af kirsebær, peber og 
tobak samt et strejf af vanille fra fadlagringen. I smagen fremstår 
vinen fyldig med god moden tannin. Eftersmagen viser en vin i flot 
balance. En fin ledsager til okse- og kalvekød, fjerkræ og modne oste.

3 FL.   27000
NORMALPRIS PR. FL. 129,75

SPAR 11925

VIÑA TARAPACÁ GRAN RESERVA ORGANIC RED BLEND
Vinen har en ekspressiv duft med urter og blomster, hvor f.eks 
kamille er tydelig, iblandet mørk frugt som kirsebær og brombær. Fra 
Cabernet Sauvignon-druerne er der noter af tobak og fra Cabernet 
Franc-druerne noter af planter. Smagsnoterne bekræfter næsen 
og holder længe. Rustikke tanniner giver vinen karakter og en 
interessant afslutning.

3 FL.   27000
NORMALPRIS PR. FL. 139,75

SPAR 14925

VIÑA TARAPACÁ GRAN RESERVA ETIQUETA AZUL
Duften er intens og varm med noter af sort frugt, lavendel, lakrids og 
kirsebær. Her mødes man af en tæt styret fasthed med lag af mørk 
tørret frugt fra Cab. Franc-druerne, struktur, sorte bær og længde fra 
Cab. Sauv.-druerne samt florale noter og rød frugt fra Syrah-druerne. 
En oplagt ledsager til mørkt kød, krydrede retter og lagrede oste.

2 FL.   45000
NORMALPRIS PR. FL. 309,75

SPAR 16950

Salg af diverse delikatesser, men ikke smagsprøver
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