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1 Chardonnay 2020 – Oak Farm Vineyards, Lodi 

100 % Chardonnay. Fadlagret i 10 mdr. på fransk eg (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 2017 – Silk Oak Winery, Lodi 

85 % Zinfandel – 15 % Petit Sirah. Fadlagret i 18 mdr. på fransk og amerikansk eg.    
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 Pinot Noir 2017 – Landmark Vineyards, Sonoma 

100 % Pinot Noir. Fadlagret 12 mdr. på fransk eg (25 % nye). 
Pinot Noir er en af de store, klassiske rødvinssorter, som overalt giver vindyrkerne 
udfordringer, selv på hjemmebanen i Bourgogne. Men når vinen lykkes som denne, er 
den delikat, har finesse, koncentration, kompleksitet og en silkeblød garvesyre. 
 

4 Merlot Acre Wines 2014 – Acre Wines, Napa Valley  

100 % Merlot. Produktion: 400 ks. Fadlagring i 15 mdr. på fransk eg.  
Duft og smag er fascinerende med indtryk af blommer og sorte kirsebær, sammen med 
krydrede noter og antydninger af mokka, kanel og anis. Kompleksiteten viser hvor stor 
en vin Merlot kan være, når den dyrkes med ideelle jordbunds- og klimaforhold. 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

5 Albariño Lagar 2020 – Dos Mateos, DO Rias Baixas 

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 Leza Garcia Reserva 2017 – Bodegas Leza Garcia, DOCa Rioja 

90 % Tempranillo – 10% Garnacha. Fadlagret 24 mdr. på amerikansk og fransk eg.  
Her er masser af dybde og intensitet i både farve, duft og smag. Det skyldes i høj grad 
de mange måneder på fad. Den giver minder om den klassiske gamle Rioja-stil, dvs 
lækker, varm og temperamentsfuld, og i den grad både indbydende og tiltrækkende.   
 

7 Selección Especial 2013 – Alfredo Santamaria, DO Cigales 

100 % Tempranillo (Tinto Fino). Fadlagret 18 mdr. på fransk eg. 
Dybrød og intens med komplekse aromaer og smag af solmodne mørke bær, med noter 
af lakrids, cedertræ og vanilje. 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. 
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