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

Central Valley, Chile

Los Vascos Estate dækker et areal på 
500 ha, som ligger 220 km. sydvest for 

den chilenske hovedstad Santiago og 40 
km fra Stillehavet. Ejendommen ligger i 
dalene Cañeten og Colchagua i Central 
Valley, hvor der har været vindyrkning 

siden midten af 1800-tallet. Da Domaines 
Barons de Rothschild (Lafite) i 1988 

ønskede at udvide deres besiddelser, blev 
de således de første franske investorer i 

det moderne Chile. Los Vascos Estate blev 
udvalgt efter nøje undersøgelser af den 
eksisterende beplantning med vinstokke 
samt jordbunds- og klimaforhold. I dag 

ejer Domaines Barons de Rothschild 
(Lafite) hele ejendommen og har fuld 

kontrol med produktionen, fra vinstok til 
færdig vin.

Californien, USA

Sonoma County’s første CO2 neutrale 
vinproducent.

Rodney Strong Vineyards er i dag ejet 
af Tom Klein, der købte vineriet i 1989. 
Tom har fra starten været interesseret i, 
at optimere Rodney Strong Vineyards til 
at møde de krav, den moderne forbruger 

stiller til gode vine. Der er investeret 
i nyt udstyr til kælderen, marker er 

genplantet, og der dyrkes efter regler 
for bæredygtigt vinbrug. Det kræver 
det bedste råmateriale at producere 

gode vine og med vinmarker i de bedste 
områder, Alexander Valley, Russian River 
Valley og Chalk Hill, producerer Rodney 

Strong verdensklasse vine, der viser 
essensen af Sonoma County.

— KOM OG SMAG —

VINFESTIVAL
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1 FL. 10000NORMALPRIS  
PR. FL. 125,00 

LOS VASCOS,SAUVIGNON BLANC
Vinen er flot lys og klar med grønne reflekser. Næsen fremtræder 
med typisk Sauvignon Blanc karakter med tornblad og eksotisk frugt 
såsom ananas og lime. I munden er vinen frisk og saftig med god 
frugt samt velbalanceret intens eftersmag. Druerne fra Casablanca 
og Leyda giver vinen et mineralsk strejf og elegance. Perfekt som 
aperitif, til lette fiskeretter, skaldyr og salater.

2 FL.   15000

SPAR op 
til 10000

1 FL. 15000NORMALPRIS  
PR. FL. 160,00

LOS VASCOS, GRANDE RESERVE
Vinen fremstår med en purpurrød farve. Det er en kraftig og 
meget aromatisk vin med mørke kirsebær, krydderier og vanille. 
Velbalanceret med silkebløde tanniner samt en meget vedholdende, 
frugtrig og let pebret eftersmag. En fremragende ledsager til rødt 
kød, vildt, kalv, lam og ost.

2 FL.   25000

SPAR op 
til  7000

1 FL. 15000NORMALPRIS  
PR. FL. 170,00

LOS VASCOS CROMAS GRAN RESERVA
Vinen fremstår med en purpurrød farve. Det er en kraftig og 
meget aromatisk vin med mørke kirsebær, krydderier og vanille. 
Velbalanceret med silkebløde tanniner samt en meget vedholdende, 
frugtrig og let pebret eftersmag. En fremragende ledsager til rødt 
kød, vildt, kalv, lam og ost.

2 FL.   25000

SPAR op 
til  9000

1 FL. 40000NORMALPRIS  
PR. FL. 459,00

LE DIX DE LOS VASCOS
Vinen fremstår med en mørk rubinrød farve. Duften er meget 
ekspressiv med solbær og chokoladenoter. Smagen er flot struktureret 
og afbalanceret med solbær, brombær og cedertræ. Vinen er elegant 
med fløjlsbløde tanniner og en lang, vedholdende og frugtrig 
eftersmag. Chilensk koncentration med fransk elegance.  
En fremragende ledsager til rødt kød, vildt, kalv, lam og ost.

2 FL.   75000

SPAR op 
til 16800

1 FL. 15000NORMALPRIS  
PR. FL. 170,00

CHARDONNAY, SONOMA COUNTY
Klar gylden i glasset med den smøragtige, ristede Bourgogne stil. 
Her er noter af smørblomster, citrus, grønne æbler og hvide blomster. 
Smagen er perfekt balanceret med de ristede toner fra fadlagringen 
og den rene kølige frugt. Sprød og intens afslutning. En hvidvin 
der kan klare meget kraftfulde fiskeretter, krydret mad og modne 
skimmeloste.

2 FL.   25000

SPAR op 
til  9000

1 FL. 20000NORMALPRIS  
PR. FL. 250,00

PINOT NOIR, RUSSIAN RIVER
En flot klar farve med en fin elegant aromaprofil. Her er noter af 
små røde bær og rosenblade. Smagen er så flot balanceret med fin 
vanillekarakter fra fadet og en intens rød frugt. En anelse krydderi 
afslutter denne smukke Pinot Noir. En fremragende ledsager til lyse 
kødretter, fjerkræ og moden blød ost.

3 FL.   50000

SPAR op 
til 25000

1 FL. 20000NORMALPRIS  
PR. FL. 270,00

ESTATE CABERNET-SAUVIGNON
Tæt rød i glasset med stor åben duft af røde blommer og brombær. 
Der sniger sig et sødt element ind fra den lange fadlagring. Smagen 
er fyldig, men flot styret af en rank frugtsyre og stor moden frugt 
smag. Serveres til velhængt amerikansk oksekød eller modne oste.

3 FL.   50000

SPAR op 
til 31000

1 FL. 20000NORMALPRIS  
PR. FL. 250,00

ZINFANDEL OLD VINES
Frisk frugt fra Russian River Valley kombineret med moden og 
krydret sødme fra Alexander Valley og Dry Creek giver en vin med stor 
smagsmæssig mangfoldighed. Her er noter af brombær, blommer og 
boysenbær med et touch af søde, røde bær og cremet vanilje. Serveres 
f.eks. til krydret svinekød eller pizza med barbecuekylling.

3 FL.   50000

SPAR op 
til 25000
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