
slagelsevinkompagni.dk

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 vinbutikker
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 spænden-
de vinbutikker på nettet. Hjemmesiden opdateres ofte 
med attraktive tilbud, nye vine og andre spændende 
varer. 
I år har vi åbnet endnu en butik - Næstved Vinkom-
pagni på Merkurvej 5A i Næstved. Vi har også butikker 
i både Greve og Hillerød. Alle steder står vi klar med 
professionel vejledning og et stort sortiment inden for 
vin, spiritus og delikatesser.

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 – Malbec 

Vinaceous – Australien
www.vinaceous.com.au
Vinaceous historie begyndte i 2007 med de visionære og særdeles branchekendte Nick Stacy og Mike 
Kerrigan. 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.

7. Vinaceous Snake Charmer - Shiraz 
8. 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 
handelsfi 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 tradi-
tioner og udviklet dem til moderne klassiske Veronese 
vine af høj kvalitet, og fra hele Bardolino regionen ved 
Gardasøen. 
9. ZENI CMC Rosso Veronese  
10. ZENI MAROGNE Ripasso Superiore 
        Valpolicella DOC  
11. ZENI CRUINO Rosso Veronese IGT 
12. ZENI Corvar Rosso Veronese
13. FZ GENERAZIONE Amarone Classico DOCG
14. ZENI Amarone Barriques 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.
15. PELOFINO IGT Toscana Rosso 
16. Morellino Di Scansano Toscana ROSSO DOC 
17. Morellino Di Scansano RISERVA DOC 
18. Morellino Di Scansano POGGIO VALENTE RISERVA DOC 

Zeni

TOP 
VINHUS
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Masseria Borgo Dei Trulli – Apulien / 
Italien - NYHED
www.masseriaborgodeitrulli.com
Masseria Borgo dei Trulli dækker i alt 45 ha jord, 
inklusive 25 ha vinmarker. Vinhuset producerer 
vine af mørke, tykskinnede druesorter, hvor der er 
fokus på oprindelige druer og interessante 
produktionsmetoder. Trulli tager vinfremstilling 
meget seriøst og resultatet er nogle vældig fl otte 
vine, hvoraf fl ere har en pæn høj alkohol procent, 
dog uden af det bliver for meget.
19. Trulli PRIMITIVO IGP    
20. Trulli PRIMITIVO DI MANDURIA IGP
21. Trulli SALICE SALENTINO RISERVA IGP 
22. Trulli PRIMITIVO SALENTO SARACENA
        (15 % alk.)
23. Trulli LIALA NEGROAMARO SALENTO IGP (16,5 % alk.)
24. Trulli MIREA PRIMITIVO DI MANDURIA IGP (17,5 % alk.)

Taylor’s – Portugal
www.taylor.pt/
Taylor’s blev grundlagt for over tre århundreder siden i 1692 og er en af   de ældste af de grundlæggende 
portvinshuse. De er udelukkende dedikeret til produktion af portvin og især til de fi neste stilarter. Frem 
for alt betragtes Taylor’s som benchmark for Vintage Port. Disse er netop kendt for deres elegance og for 
deres  begrænsede kraft og lange levetid. Taylor’s Vintage Port er blandet fra de fi neste vine fra fi rmaets 
egne quintas/marker - Vargellas, Terra Feita og Junco. Disse tre ikoniske områder byder hver især ind med 
deres helt egen unikke karakter, og de er hjørnestenen i virksomhedens succes og den vigtigste kilde til 
dens unikke og uforlignelige portvinsstil.   
25. Taylor’s 10 års old tawny port
26. Taylor’s 20 års old tawny port
27. Taylor’s - Late Bottled Vintage 2014 
28. Taylors Quinta de Vargellas 
        Vintage Port 2012

Trulli

ÅRETS
NYHED

Taylor’s Portvin
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Amerikanske vine 
Populære, udvalgte amerikanske vine fra Washington 
State og Californien.
29. 14 HANDS Winery Hot to Trot Red Blend 
        Columbia Valley  
30. American Wings Chardonnay Californien
31. American Wings Zinfandel Californien
32. Kendall-Jackson Vintner´s Reserve Chardonnay  
        California
33. Kendall-Jackson Vintner´s Reserve Zinfandel    
        California    

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 
eksporterer 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 
præmievine. 
34. Montespina – Sauvignon Blanc (hvid)
35. Montespina Verdejo Rueda (hvid)
36. Circe – Verdejo (hvid)
37. Nicte – Prieto Picudo Rosé (rosé)

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. 
38. ALTAYA Garnacha Calatayud 
39. Stylo 4 Unico Garnacha - Calatayud DO  
40. Stylo 8 Unico Garnacha - Calatayud DO 

Avelino Vegas

Augustin Cubero

Amerikanske vine
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Domaine Saint Gayan - Rhone / Frankrig
www.saintgayan.com
I James Turnballs bog over Rhônedalens 90 bedste 
vinproducenter fi nder man selvfølgelig Domaine Saint 
Gayan. 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. 
41. Saint Gayan - Sablet (hvid)
42. Saint Gayan - Cotes Du Rhone 
43. Saint Gayan - Rasteau Cotes Du Rhone 
44. Saint Gayan - Gigondas 
45. 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. 
Vingården 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. 
46. Dona Baissas - Per Dona 
47. Dona Baissas - Vielles Vignes 
48. Dona Baissas - Ma Dona 

Domaine Charles - Frankrig
www.domaine-charles.com 
Vi har fået 5 fantastiske Bourgogne vine hjem fra 
vinhuset: 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 overlades til tilfældigheder. Domaine Charles laver 
udelukkende 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 egetræsfade. 
49. Domaine Charles Bourgogne Hautes Côtes De  
        Beaune La Combotte  
50. Domaine Charles Bourgogne Hautes Cotes De Beaune Vieilles Vignes  
51. Domaine Charles Bourgogne Beaune 1er Cru Les Epenottes  
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Le Contesse - Italien: 
www.lecontesse.it
Familien Bonotto har specialiseret sig i produktion af 
højt værdsatte mousserende vine og DOC vine. Intet 
mangler på denne vinfremstillingsvirksomhed, 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.
52. Le Contesse – Prosecco Extry Dry 
53. Le Contesse – Prosecco ”Cuvee” Extra 
 Dry Superiore

BELLAVISTA - Italien: 
Bellavista Brut har fået tildelt den højeste klasse 
”3 glas” af Gambero Rosso og er utvivlsomt en af de fi neste mousserende vine i Italien. Vinhuset har i over 
30 år fungeret som en katalysator for hele Franciacorta appellationen. Vingården blev grundlagt i begyn-
delsen af 1970’erne, da Vittorio Moretti købte bakken kaldet ”Bellavista”, der har navnet på grund af den 
fantastiske udsigt. I starten lavede Moretti kun vine til sig selv og hans venner, men i 1981 mødte han en 
ung vinproducent kaldet Mattia Vezzola, som imponerede med hans passion og viden. Ud af dette møde 
blev der født et partnerskab. Vingården har i dag 190 hektar vinmarker fordelt på hele 150 parceller i 10 
forskellige underzoner i Franciacorta. 
54. BELLAVISTA ALMA GRAN CUVEE BRUT FRANCIACORTA DOCG 

BESSERAT De Bellefon Champagne - Frankrig: 
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

Ponte Vecchio Moscato Rose Pink - Spanien: 
Den naturligt mousserende Ponte Vecchio Moscato 
Frizzante er særligt forfriskende på grund af dens 
lave alkoholprocent, fi ne og velintegrerede bobler og 
søde frugtagtige noter. Smagen er meget forfriskende 
med en rig frugtsmag og en fremragende balance 
mellem sødme og syre.
56. Ponte Vecchio Moscato Rose Pink

Viña Cecilia - Spanien: 
Med Master vinmager Fernando Tarins hjælp har de 
verdensberømte Muskat druer udviklet sig til denne 
super populære, delikate vin med en meget frisk, læk-
ker frugtsødme og en naturlig lav alkohol på kun 5 %. 
57. Viña Cecilia – Moscato White
58. Viña Cecilia – Moscato Rosé

Spændende mousserende vine

OBS!
alle de kølige 
vine er samlet 

under et.
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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. MIKE TRAMP - NOMAD Premium Lodi Old Vine Zinfandel  

Lækre drinks med Gin og Tonic: 

64. BATHTUB Gin Old Tom - 42,4 % alk.
65. BATHTUB Sloe (slåen) Gin - 33,8 % alk.
66. That Boutique-y * Rhubarb Triangle Gin  - 46 % alk.
67. That Boutique-y * Spit-Roasted pineapple gin - 46 % alk.
68. That Boutique-y * Big dipper gin - 46 % alk.
69. That Boutique-y * Moonshot Gin - 46 % alk.

Spændende GIN

Kom 
og smag 

lækre 
drinks


