
Kvalitetsbetegnelsen Gourmet 

gives kun til de få, der 

producerer olivenolie med 

under 0,3% syre.

K Larsen i Alentejo i Portugal 

er dansk landmand, hvor 

familien leverer en ren og 

velsmagende olivenolie til alle 

retter og madlavning.

Fås i 5 L plastdunke og 0,5 L fl.
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Kongedruen 

Mourvedre.

Intens, aromatisk og 

frodig. Rouge har 75% 

+ Grenache og 

Cinsault.

Cayenne fra de ældste 

parceller 95% + 

Grenache.

Her er det måltidet, 

der følger vinene - ikke 

omvendt.

VinFraFrankrig
Hans-Torben Andersen - Damvejen 8 - Vester Strødam - 3400 Hillerød

Fremragende hedvine fra Rousillon til 

velkomst, ostebord, nydevin og fortræffelige 

ledsagere til kage- og chokoladedesserter.

Elegante krydret-søde vine til utallige formål. 

Tænk dem ikke kun som dessertvine - men 

bredt til mange forskellige lejligheder.

Nytårsaften, kransekage, ris à l'amande, 

bryllupper. Forførende farver, intense dufte 

og rene og friske smage giver usædvanlige 

oplevelser. Ambré i 37,5 cl fl.

19 Lauriga Muscat, 20 Grenat & 21 Ambré Rivesaltes

Unik enkelt-

druevin med 

100% Cabernet 

Franc fra Chinon 

ved Loire.

Lethed  kombi-

neret med 

kompleksitet og 

frugtfylde.

Afslapningsvin.

Racines betyder rødder. 

Godt navn til denne vin, 

med vinstokke plantede i 

1912.

Helt unikt kan 100% 

Carignan opleves her i en 

koncentreret og fyldig 

smag med komplekse 

smagsnoter og silkebløde 

tanniner.

Dyb rubinrød farve, mild 

duft.

Le Cadet og Bastien. Lillebror og 

storebror. Frugtfyldige vine fra 

Roussillon uden fadlagring.

Tæt, mørk farve, blid frugtduft af 

brombær og morbær og intens smag 

alene fra fuldmodne druer.

Mest Syrah, noget Carignan og lidt 

Grenache fra begrænset høstudbytte.

Le Cadet til hverdag og intense Bastien 

helt magnifique til særlige lejligheder.

Med Syrah og 

Grenache samt 

fadlagret Cabernet 

Sauvignon fremstiller 

Mas Sainte Berthe 

solide vine med fylde 

og elegance fra 

Provence.

Fyldig, let krydret 

smag og en anelse 

sødme til kraftige 

retter.

17 Provence, Les Beaux

Alexis de Benoist i Grevilly har marker 

både i Macon og i Beaujolais. Fra begge 

områder leveres fremragende vine fra 

Chardonnay og Gamay.

Le Jeune Homme - Den Unge Mand - 

med kraftfuld og blød duft og smag af 

kirsebær og solbær med lavt indhold af 

tanniner har en forfriskende liflighed. 

1/3 modnes på egefade.

Se hans øvrige røde vine på 

hjemmesiden.

22 K Larsen Gourmet Olivenolie

18 Beaujolais fadlagret15 - 16 Bandol Cht. Salettes

11 Chinon 13 - 14 Château Lauriga i Roussillon12 Racines fra Lauriga



Viognier ren og klar, tør med 

ganske lidt sødme, 

mineralitet og en krydret 

kant i fineste harmoni.

Altid attraktiv og behagelig.

Speciel fadlagret Chimère på 

Viognier, Den Hvide Rødvin, 

gæret på egefade.

Fornem til kraftige retter, 

ostebord og frokoster.

6 Rosé Famille Fabre Corbieres
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L'Orangerie fra Cht. Luc med Syrah, 

Carignan og Grenache i flot  harmoni til en 

krydret og frugtfyldig dagligvin på et højt 

niveau.

I Luc Veredus samme blanding + mourvedre 

med nænsom fadlagring.

Flot måltidsvin. Fransk tradition og godt 

håndværk. Begge er biovine.

Excellente og harmoniske Boutenac 

bio vine med ypperlig elegance. Dyb  

rubinrød farve.

Oprigtig duft af moreller mørke bær. 

Smagen af intens frugt, modne druer 

og nænsom fadlagring omsluttes af 

silkebløde tanniner.

Mest Mourvedre i La Serre. Perfekt 

til gæstemåltider og julevin.

7 - 8 Château De Luc Corbieres 9 - 10 Boutenac Famille Fabre

5 Sancerre Domaine Cherrier

Meget eftertragtet rosé for sin fylde 

og beherskede sødme med

Cabernet Sauvignon, Merlot og Pinot 

Noir.

Selvom drueblandingen er 

usædvanlig, er denne rosé, som man 

forventer af en sydfransk rosévin.

Forførende og fin duft. Meget fyldig, 

delikat og appetitvækkende smag.

Ægte Sancerre på 100% Sauvignon Blanc fra 

en lille familieejendom i Amigny.

Bleg gyldengrøn farve. Massiv duft af friske, 

grønne frugter. Vidunderlig sprød og 

mineralsk smag af grønne æbler og melon 

samt kiwi. Vibrerende og fyldig, tør og frisk 

med en god syre.

Le Pinson er deres bedste cuvée, som vi får 

lov at anskaffe i rigelige mængder.

Vidunderlige Chenin Blanc drue 

med sin egen fine sødme som 

ingen andre hvide vine. Behagelig 

og behersket.

Fås med og uden bobler.

Begge halvtørre med optimal 

balance mellem den smukke 

sødme og fine syre.

Velkomst, forretter, osteborde, 

desserter og kransekage.

1 - 2 Chenin Blanc - Vouvray 3 - 4 Viognier Corbieres

VinFraFrankrig
Hans-Torben Andersen - Damvejen 8 - Vester Strødam - 3400 Hillerød


