
Alkohol:  13,5%
Druesort:  Chardonnay
Egnet til:  Aperitif, Sushi
Fadlagring:  Delvis fad
Land:  Frankrig
Region:  Bourgogne
Smag:  Let
Type:  Hvidvin
Tørhedsgrad:  Tør
Vinhus:  Arthur Barolet

Varebeskrivelse
Pouilly-Fuissé er det sydlige Bourgognes svar på Meursault.

Og i jubelåret 2015 er Arthur Barolets Pouilly-Fuissé så rig 
og generøs i frugten, at fans af stor hvid bourgogne får masser 
af smæk for skillingen!

Elegante fadnoter, en lille smørnote og frisk mineralitet 
fuldender en stor og intens hvidvinsoplevelse, som 
Chardonnay-fans roligt kan glæde sig til!

Lys gylden i glasset med friske grønne nuancer. Næsen lover 
stor Chardonnay… med pære, orangeskal, fersken og ananas, 
der ledsages af dybe noter af smør, fl intesten, vanilje og nødder. 
I munden blød og let smørcremet med smukke frugtdetaljer 
og afstemt fadkrydderi. Lang og forfriskende fi nish med strejf 
af saltet mineralitet. Super Chardonnay!

Gold Medal - Sakura Japan Wonen’s Wine Award 2017
Gold Medal - Grands Vins de France Mâcon 2017
Gold medal Concours International des Vins 2019
15/20 Bettane et Desseauve

Nyd den til skindstegt fi sk, grillede skaldyr, fjerkræ, lyst kød, 
cremede saucer, svampe og nøddeagtige oste.

Vinen er lavet på 100% Chardonnay fra Pouilly-Fuissé, som er det 
sydlige Bourgognes bedste og mest eksklusive hvidvinsappellation. 
Mâconnais’ generøse frugt er fremhævet af den solrige årgang, 
mens den kalkholdige jordbund søger for friskhed og mineralsk 
fi nesse. Vinen lagrer 10 måneder på 350 liters egetræsfade, 
heraf 25% helt nye.
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Pouilly fuissé 2018
Frankrig / Bourgogne / 0,75 l / hvidvin

2 stk. 359,90

Aldersbegrænsning: 16

Alkohol-%: 13,5

Brand: Arthur Barolet

Druesort: Chardonnay

Egnet til: Aperitif, Sushi

Emballage: Kork

Fadlagring: Delvis fad

Land: Frankrig

PrisklasseVin: Over 150 kr.

Region: Bourgogne

Smag: Let

Type: Hvidvin

Tørhedsgrad: Tør

Vinhus: Arthur Barolet

Årgang: 2018

Varebeskrivelse
Pouilly fuissé 2018

Pouilly-Fuissé er det sydlige Bourgognes svar på Meursault. 

Og i jubelåret 2015 er Arthur Barolets Pouilly-Fuissé så rig og generøs i frugten, at
fans af stor hvid bourgogne får masser af smæk for skillingen! 

Elegante fadnoter, en lille smørnote og frisk mineralitet fuldender en stor og intens
hvidvinsoplevelse, som Chardonnay-fans roligt kan glæde sig til! 

Lys gylden i glasset med friske grønne nuancer. Næsen lover stor Chardonnay…
med pære, orangeskal, fersken og ananas, der ledsages af dybe noter af smør,
flintesten, vanilje og nødder. I munden blød og let smørcremet med smukke
frugtdetaljer og afstemt fadkrydderi. Lang og forfriskende finish med strejf af saltet
mineralitet. Super Chardonnay!  

Gold Medal - Sakura Japan Wonen’s Wine Award 2017  
Gold Medal - Grands Vins de France Mâcon 2017  
Gold medal Concours International des Vins 2019  
15/20 Bettane et Desseauve 

Nyd den til skindstegt fisk, grillede skaldyr, fjerkræ, lyst kød, cremede saucer,
svampe og nøddeagtige oste. 

Vinen er lavet på 100% Chardonnay fra Pouilly-Fuissé, som er det sydlige
Bourgognes bedste og mest eksklusive hvidvinsappellation. Mâconnais’ generøse
frugt er fremhævet af den solrige årgang, mens den kalkholdige jordbund søger for
friskhed og mineralsk finesse. Vinen lagrer 10 måneder på 350 liters egetræsfade,
heraf 25% helt nye. 

Om Authur Barolet et Fils: 
Arthur Barolet grundlagde i 1830 sit lille familiefirma i Beaune, Bourgognes
vigtigste vinby. Selvom om husets vine var meget sjældne, var de fra starten stærkt
eftertragtede blandt kendere, der værdsatte den høje kvalitet. Grundlæggerens
barnebarn, der også hed Arthur Barolet, opgav i 1920’erne sin lægegerning i Paris
og drog til bourgogne for at overtage familiens vineri i Savigny-lès-Beaune. Siden
Dr. Barolets død i 1969 er firmaet videreført i samme navn og ånd af nabohuset
Henri de Villamont. Der er siden investeret betydelige summer i at føre Arthur
Barolet et Fils og Henri de Villamont helt op i den burgundiske elite, og et drastisk
reduceret høstudbytte er en af årgagerne til vinenes svimlende høje
kvalitetsniveau. Winemaker Pierre Jheans vine forener frugtintensitet med
mineralsk elegance og afstemt modning på egetræ, og bourgonevinene er
velfortjent blandt de bedst ratede hos bl.a. Wine Enthusiast.

Varedeklaration
Ingrediensliste: SULFITTER.

245
326,67 kr./Ltr.

00

Læg i kurv

 Tilføj til Fast levering  Tilføj til indkøbsliste

SPAR

130,10

 Chat med os

Pouilly-Fuissé Bourgogne
2018



Alkohol:  13%
Druesort:  Chardonnay
Egnet til:  Sushi
Fadlagring:  Delvis fad
Land:  Frankrig
Region:  Bourgogne
Smag:  Let
Type:  Hvidvin
Tørhedsgrad:  Tør
Vinhus:  Arthur Barolet

Varebeskrivelse
Vinifi cation: En blanding af 55% Chardonnay fra 
Côte de Beaune og 45% fra Côte Mâconnaise. 
Blanding foretages efter 9 måneders modning.

Smag: 
Skinnende lysegul farve med grønne refl ekser. Ristet næse 
med friske aromaer af abrikos, grapefrugt og grøn blomme. 
Crispy Chardonnay med et rundt angreb og en dejlig 
mineralitet. Meget godt afbalanceret mellem frugt og en 
karakteristisk surhed. Vinen er en Blanding af Chardonnay 
fra forskellige vinmarker i Burgund.
Er god til hvidt kød, fi sk og koldt kød.

Indkvarteringstemperatur: 10-13 ° C.

Aldring: 4-5 år.
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Bourgogne Chardonnay Prestige
Frankrig / Bourgogne/ 2019 / 0,75 l / hvidvin

2 stk. 239,90

Aldersbegrænsning: 16

Alkohol-%: 13

Brand: Arthur Barolet

Druesort: Chardonnay

Egnet til: Sushi

Emballage: Kork

Fadlagring: Delvis fad

Land: Frankrig

PrisklasseVin: 90 - 120 kr.

Region: Bourgogne

Smag: Let

Type: Hvidvin

Tørhedsgrad: Tør

Vinhus: Arthur Barolet

Årgang: 2019

Varebeskrivelse
Bourgogne Chardonnay Prestige 2018

Vinification: En blanding af 55% Chardonnay fra Côte de Beaune og 45% fra Côte
Mâconnaise. Blanding foretages efter 9 måneders modning.  

Smag: Skinnende lysegul farve med grønne reflekser. Ristet næse med friske
aromaer af abrikos, grapefrugt og grøn blomme. Crispy Chardonnay med et rundt
angreb og en dejlig mineralitet. Meget godt afbalanceret mellem frugt og en
karakteristisk surhed. Vinen er en Blanding af Chardonnay fra forskellige vinmarker
i Burgund.  
br> Er god til hvidt kød, fisk og koldt kød.  

Indkvarteringstemperatur: 10-13 ° C.  

Aldring: 4-5 år.

Varedeklaration
Ingrediensliste: SULFITTER.

199
266,60 kr./Ltr.

95

Andre købte også

Bourgogne Pinot Noir Pre…
Frankrig / Bourgogne / 2020 / …

2 stk. 239,90

199
266,60 kr./Ltr.

95


SPAR

160,-



Crémant Bourgogne Gran…
Frankrig / Bourgogne / 0,75 l / …

2 stk. 199,90

139
186,60 kr./Ltr.

95


SPAR

80,-



Barbaresco DOCG 2018 95p
Italien / Piemonte / 0,75 l / rød…

2 stk. 270,-

199
266,60 kr./Ltr.

95


SPAR

129,90



P.Maufoux Macon Villages…
Frankrig / Bourgogne / 2020 / …

2 stk. 199,90

169
226,60 kr./Ltr.

95


SPAR

140,-



Tanqueray gin (43,1%)
0,70 l / Gin

160
228,57 kr./Ltr.

00

Prismatch





Andre kiggede på

Læg i kurv

 Tilføj til Fast levering  Tilføj til indkøbsliste

SPAR

160,-

 Chat med os

Bourgogne Chardonnay Prestige
2019



Alkohol:  13%
Druesort:  Pinot Noir
Egnet til:  Charcuteri
Fadlagring:  Delvis fad
Land:  Frankrig
Region:  Bourgogne
Smag:  Kraftig
Type:  Rødvin
Tørhedsgrad:  Tør
Vinhus:  Arthur Barolet

Vinifi cation og modning 
Vinifi cation de sidste 2 til 3 uger. 
Efter denne proces vil vinen forandres i egetræ 
i løbet af  9/10 måneder. 
Flot skinnende rødgarnet farve, næsen er lidt træagtig med en 
buket af røde frugter og bløde krydderier som kanel. 
Den er meget rund i munden med bøder og elegante tanniner.

Specifi kationer: 
Nøje udvalgte og vinifi ceret af Henri de Villamont.

Er god til hvidt og rødt kød og lette oste.

1/1

Bourgogne Pinot Noir Prestige
Frankrig / Bourgogne / 2020 / 0,75 l / rødvin

2 stk. 239,90

Aldersbegrænsning: 16

Alkohol-%: 13

Brand: Arthur Barolet

Druesort: Pinot Noir

Egnet til: Charcuteri

Emballage: Kork

Fadlagring: Delvis fad

Land: Frankrig

PrisklasseVin: 90 - 120 kr.

Region: Bourgogne

Smag: Kraftig

Type: Rødvin

Tørhedsgrad: Tør

Vinhus: Arthur Barolet

Årgang: 2020

Varebeskrivelse
Bourgogne Pinot Noir

Vinification og modning Vinification de sidste 2 til 3 uger. Efter denne proces vil
vinen forandres i egetræ i løbet af 9/10 måneder. Flot skinnende rødgarnet farve,
næsen er lidt træagtig med en buket af røde frugter og bløde krydderier som
kanel. Den er meget rund i munden med bøder og elegante tanniner. 

Specifikationer: Nøje udvalgte og vinificeret af Henri de Villamont.  

Er god til hvidt og rødt kød og lette oste.

Varedeklaration
Ingrediensliste: SULFITTER.

199
266,60 kr./Ltr.

95

Læg i kurv

 Tilføj til Fast levering  Tilføj til indkøbsliste

SPAR

160,-

 Chat med os

Bourgogne Pinot Noir 
Prestige 2020



Alkohol:  13%
Druesort:  Pinot Noir
Land:  Frankrig
Region:  Bourgogne
Tørhedsgrad:  Tør
Vinhus:  Arthur Barolet

Priserne på rød Bourgogne fortsætter med at gå en vej – OP!
Men hos Arthur Barolet fi nder du noget så sjældent som god value for 
money i hans mesterlige Mercurey fra topårgangen 2017.

Mercurey ligger i Côte Charlonnaise, lige syd for det berømte Côte d’Or. 
De stigende temperaturer som følge af klimaforandringerne er til stor 
fordel for bønderne i Mercurey, der nu i stigende grad kan modne deres 
Pinot Noir-druer i samme stil som på de dyre adresser. 
Vinene fra Mercurey er kendt for deres fantastiske frugtighed og her får 
du lækker, smooth kirsebærsaftig Pinot-Noir, der forener både elegance 
og power.

Smagenote
I glasset står vinen med en smuk, fi n rubinrød farve. Allerede i duften 
fornemmer man det burgundiske varemærke af kompleksitet og 
elegance. Op af glasset stiger eventyrlige aromaer af solmodne 
jordbær, kirsebær og hindbær, der akkompagneres af nyplukkede 
svampe og trøfl er. I munden mærker man først vinens bløde og fi ne 
struktur, hvorefter den udbreder en powerfyldt og nuanceret 
Pinot-frugt, der i den lange eftersmag bæres frem af fl øjlsbløde 
tanniner. Frisk, frugtig og yderst forførende bourgogne! 
Drik nu, eller gem 6-8 år.

Den dejlige Pinot Noir vil være et oplagt match til grillet frisk eller fjerkræ. 
Den kan også sagtens gå til steaks, kalvekød og vildt med saucer 
– dog uden alt for mange krydderier. Prøv den også til svamperetter eller 
cremede oste. Servér mellem 14-16°C. 
Arthur Badolet Mercurey AOP 2017 er fremstillet på 100 % Pinot Noir. 
Selve vinifi ceringen varer i 18 dage, hvorefter halvdelen af vinen modner 
på 2-3 år gamle fade, mens den anden del ligger, frugtbevarende, 
på ståltank. Vinen aftappes relativt hurtigt for at bevare vinens 
ungdommelige friskhed.

1/1

Mercurey
Frankrig / Bourgogne / 2017 / 0,75 l / rødvin

2 stk. 339,90

Aldersbegrænsning: 16

Alkohol-%: 13

Druesort: Pinot Noir

Emballage: Kork

Land: Frankrig

PrisklasseVin: Over 150 kr.

Region: Bourgogne

Type: Rødvin

Tørhedsgrad: Tør

Vinhus: Arthur Barolet

Årgang: 2017

Varebeskrivelse
Mercurey 2017

Priserne på rød Bourgogne fortsætter med at gå en vej – OP!  
Men hos Arthur Barolet finder du noget så sjældent som god value for money i
hans mesterlige Mercurey fra topårgangen 2017. 

Mercurey ligger i Côte Charlonnaise, lige syd for det berømte Côte d’Or. De
stigende temperaturer som følge af klimaforandringerne er til stor fordel for
bønderne i Mercurey, der nu i stigende grad kan modne deres Pinot Noir-druer i
samme stil som på de dyre adresser. Vinene fra Mercurey er kendt for deres
fantastiske frugtighed og her får du lækker, smooth kirsebærsaftig Pinot-Noir, der
forener både elegance og power. 

Smagenote 
I glasset står vinen med en smuk, fin rubinrød farve. Allerede i duften fornemmer
man det burgundiske varemærke af kompleksitet og elegance. Op af glasset stiger
eventyrlige aromaer af solmodne jordbær, kirsebær og hindbær, der
akkompagneres af nyplukkede svampe og trøfler. I munden mærker man først
vinens bløde og fine struktur, hvorefter den udbreder en powerfyldt og nuanceret
Pinot-frugt, der i den lange eftersmag bæres frem af fløjlsbløde tanniner. Frisk,
frugtig og yderst forførende bourgogne! Drik nu, eller gem 6-8 år. 

Den dejlige Pinot Noir vil være et oplagt match til grillet frisk eller fjerkræ. Den kan
også sagtens gå til steaks, kalvekød og vildt med saucer - dog uden alt for mange
krydderier. Prøv den også til svamperetter eller cremede oste. Servér mellem 14-
16°C. Arthur Badolet Mercurey AOP 2017 er fremstillet på 100 % Pinot Noir. Selve
vinificeringen varer i 18 dage, hvorefter halvdelen af vinen modner på 2-3 år gamle
fade, mens den anden del ligger, frugtbevarende, på ståltank. Vinen aftappes
relativt hurtigt for at bevare vinens ungdommelige friskhed.

Varedeklaration
Ingrediensliste: SULFITTER.

249
333,27 kr./Ltr.

95

Læg i kurv

 Tilføj til Fast levering  Tilføj til indkøbsliste

SPAR

160,-

 Chat med os

Bourgogne Mercurey
2017



Alkohol:  13%
DruesoArt:  Pinot Noir
Land:  Frankrig
Region:  Bourgogne
Type:  Rødvin
Tørhedsgrad:  Tør
Vinhus:  Arthur Barolet

Varebeskrivelse
Både vinjournalister og anmeldere er enige – Savigny-lès-Beaune 
er et sandt slaraffenland for bourgogne-nydere på udkig efter det 
næste røverkøb.

Denne vin er lavet på topdruer fra den mikroskopiske 1er Cru-mark, 
Les Rouvrettes, der med sine mikroskopiske 2,8 hektar hører til blandt 
de mest eksklusive 1er Cru’er. 
2018 er et år, der bringer smilet frem hos Arthur Barolet og alle andre 
vinbønder i Côte de Beaune. Det var nemlig et af de sjældne år, 
hvor de ifølge Robert Parker, lavede bedre vine end hos de dyre naboer 
i Côte de Nuits.

Glæd dig til mineralsk og kompleks Pinot Noir fra en 
”Outstandig” årgang, der leverer en betagende nuancerigdom, 
frugtkoncentration og mineralsk elegance.

Smagenote
Smuk og intens rubinrød farve glasset. Livlig og lifl ig bourgogne-næse 
spækket med vilde hindbær, skovbær, kirsebær og jordbær, der på 
elegant vis indhylles i fl orale strejf af rosenblade. Et par slyngture 
i glasset løfter også sløret for komplekse noter af læder, skovbund, 
toast, mokka og vanilje fra fadet. I munden er vinen svævende let og 
samtidig uhyre koncentreret takket være 2018-årgangens perfekt 
modne druer. Den lange mineralske fi nish klinger smukt af med vinens 
højpolerede tanniner! Sublim 1er Cru oplevelse fra fortryllende årgang. 
Drik nu, eller gem 6-10 år fra høståret.

Arthur Barolet Savigny-lès-Beaune Les Rouvrettes 2018 er 
fremstillet på 100 % Pinot Noir. Druerne høstes fra den frimærke-store 
1er Cru-mark, Les Rouvrettes, på blot 2,8 hektar. 
Her befi nder vi os i den syd-østlige del af apellationen 
Savigny-lès-Beune, der støder op til topmarkerne hos naboerne 
i Beaune. Vinen modner 11 måneder på franske egetræsfade.

1/1

Beaune Les Rouvrettes 1er Cru
Frankrig / Bourgogne / 2018 / 0,75 l / rødvin

2 stk. 539,90

Aldersbegrænsning: 16

Alkohol-%: 13

Druesort: Pinot Noir

Emballage: Kork

Land: Frankrig

PrisklasseVin: Over 150 kr.

Region: Bourgogne

Type: Rødvin

Tørhedsgrad: Tør

Vinhus: Arthur Barolet

Årgang: 2018

Varebeskrivelse
Savigny-lès-Beaune 1er Cru Les Rouvrettes 2018

I rate Savigny-lès-Beaune highly – a bargain hunter’s paradise” - Bill Nanson, The
Burgundy Report  
Både vinjournalister og anmeldere er enige – Savigny-lès-Beaune er et sandt
slaraffenland for bourgogne-nydere på udkig efter det næste røverkøb. 

Denne vin er lavet på topdruer fra den mikroskopiske 1er Cru-mark, Les Rouvrettes,
der med sine mikroskopiske 2,8 hektar hører til blandt de mest eksklusive 1er
Cru’er. 2018 er et år, der bringer smilet frem hos Arthur Barolet og alle andre
vinbønder i Côte de Beaune. Det var nemlig et af de sjældne år, hvor de ifølge
Robert Parker, lavede bedre vine end hos de dyre naboer i Côte de Nuits. 

Glæd dig til mineralsk og kompleks Pinot Noir fra en ”Outstandig” årgang, der
leverer en betagende nuancerigdom, frugtkoncentration og mineralsk elegance.  

Smagenote  
Smuk og intens rubinrød farve glasset. Livlig og liflig bourgogne-næse spækket
med vilde hindbær, skovbær, kirsebær og jordbær, der på elegant vis indhylles i
florale strejf af rosenblade. Et par slyngture i glasset løfter også sløret for
komplekse noter af læder, skovbund, toast, mokka og vanilje fra fadet. I munden er
vinen svævende let og samtidig uhyre koncentreret takket være 2018-årgangens
perfekt modne druer. Den lange mineralske finish klinger smukt af med vinens
højpolerede tanniner! Sublim 1er Cru oplevelse fra fortryllende årgang. Drik nu, eller
gem 6-10 år fra høståret.  

Arthur Barolet Savigny-lès-Beaune Les Rouvrettes 2018 er fremstillet på 100 %
Pinot Noir. Druerne høstes fra den frimærke-store 1er Cru-mark, Les Rouvrettes, på
blot 2,8 hektar. Her befinder vi os i den syd-østlige del af apellationen Savigny-lès-
Beune, der støder op til topmarkerne hos naboerne i Beaune. Vinen modner 11
måneder på franske egetræsfade.

Varedeklaration
Ingrediensliste: SULFITTER.

399
533,27 kr./Ltr.

95

Læg i kurv

 Tilføj til Fast levering  Tilføj til indkøbsliste

SPAR

260,-

 Chat med os

Savigny-Les-Beaune 
Les Rouvrettes 1er Cru 2018



Alkohol:  13%
Druesort:  Pinot Noir
Fadlagring:  Delvis fad
Land:  Frankrig
Region:  Bourgogne
Smag:  Kraftig
Type:  Rødvin
Tørhedsgrad:  Tør
Vinhus:  Arthur Barolet

Magisk rød bourgogne… En Chambolle-Musigny på første klasse 
med gudsbenådet parfume, power og præcision! 
Med sine 3 hektar er 1er Cru-marken Les Groseilles er meget lille. 
Vinene ses derfor meget sjældnere end de berømte nabovine fra 
1er Cru Les Charmes, selvom kvaliteten er helt på højde 
(hvis ikke bedre!)

Vinen fra Arthur Barolet scorer år efter år fl otte ratings hos 
Wine Enthusiast, og bourgognefans kan roligt glæde sig til en 
stor rødvinsoplevelse.

Denne Pinot Noir har intensitet nok til at udvikle sig i mange år – men 
smager helt fortryllende lige nu. Mørk bourgognefarve i glasset. 
Næsen frister uimodståeligt med inciterende duft af knust tørret viol, 
mandarinskal, jordbær, vilde hindbær og mørke kirsebær, som går 
smukt i spænd med cedertræ, lakrids og ristede kaffebønner fra den 
lange fadmodning. I munden storladen med sublim elegance. 
Frugten er magisk svævende og samtidig dyb, krydret og kompleks. 
Lang fi nish med fi ne tanniner og pirrende mineralske undertoner. 
Perfekt Chambolle!

Nyd den til steaks, rosastegt andebryst, kylling, fuglevildt, indmad 
og lette svamperetter. 
Vinen er lavet på 100% Pinot Noir fra 1er Cru-marken Les Groseilles 
i berømte Chambolle-Musigny. 
Vinen er modet i 15-16 måneder på burgundiske 228 liters fade, 
heraf ca. 45% nye.

Chambolle Musigny 1er Cru 
Les Groseilles 2017



Om Authur Barolet et Fils
Arthur Barolet grundlagde i 1830 sit lille familiefirma i Beaune, Bourgognes vigtigste vinby. 

Selvom om husets vine var meget sjældne, var de fra starten stærkt eftertragtede blandt 

kendere, der værdsatte den høje kvalitet. Grundlæggerens barnebarn, der også hed Arthur 

Barolet, opgav i 1920’erne sin lægegerning i Paris og drog til bourgogne for at overtage 

familiens vineri i Savigny-lès-Beaune. Siden Dr. Barolets død i 1969 er firmaet videreført i 

samme navn og ånd af nabohuset Henri de Villamont.

Der er siden investeret betydelige summer i at føre Arthur Barolet et Fils og Henri de Vil-

lamont helt op i den burgundiske elite, og et drastisk reduceret høstudbytte er en af år-

gagerne til vinenes svimlende høje kvalitetsniveau. Winemaker Pierre Jheans vine forener 

frugtintensitet med mineralsk elegance og afstemt modning på egetræ, og bourgonevinene 

er velfortjent blandt de bedst ratede hos bl.a. Wine Enthusiast.

Hjemmeside:

https://www.henridevillamont.fr/en/vins-henri-de-villamont/1



Alkohol:  14,5 %
Druesort:  Blanding af røde druer
Egnet til:  Jul, Kødretter, Oksekød
Fadlagring:  Fad
Land:  Frankrig
Mærkninger:  Øko (europæisk)
Smag:  Kraftig
Type:  Rødvin
Tørhedsgrad:  Tør
Årgang:  2018

Varebeskrivelse
Alain Jaume Vacqueyras 2018 “La Grangette des Garrigues”.
Sydrhône fra øverste hylde – Vacqueyras med kød på kroppen!
Grande Garrigue refererer til det famøse plateau ”Les Garrigue” 
som løber igennem appellationen. Det smukke plateau er essensen 
af middelhavsområdet. Man kan decideret dufte krydderierne og 
de tørrede blomster i vinen. Vinen er tilmed certifi ceret økologisk 
produceret.
Sydfrankrig i et glas – Bon appetit

Smagsnote
Dyb intens farve. Friske sorte bær skinner igennem på næsen, især 
brombær og sorte kirsebær er fremtrædende. Næsen afgiver også en 
saltet og tørret bacon fornemmelse, virkelig meaty og indbydende. 
På tungen er vinen balanceret i de bløde tanniner og de tørrede 
sydfranske krydderier. En lang kompleks fi nish med spicy aromaer og 
lidt støvet lakrids giver lysten til endnu en tår.

Anmeldelser af Alain Jaume ”Grande Garrigue” Vacqueyras 2017”. 
I forklædning af “La Grangette des Garrigues”

Hvis vinen serveres ungt, bør den dekanteres. Vinen går godt med 
vildtretter, grillet svinekoteletter eller kraftige sammenkogte retter. 
Drik nu eller gem 6-8 år fra høståret. Servér ved 16-18°C.

Vinen er sammensat af Grenache Noir, Syrah, Cinsault og Mourvèdre. 
Drueskallerne udblødes ekstra længe med mosten til netop denne vin 
for at opnå optimal farve og intens smag. Det bliver gjort i et temperatur-
kontrolleret gæringskar i rustfrit stål hvorefter vinen fl yttes på traditionelle 
betonfade og brugte egetræsfade for at bevare mest mulig frugt på vinen. 
Her ligger vinen og lagrer i hele 14 måneder før den blendes og fl askes.
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Vacqueyras La Grangette 93 p
Frankrig / Rhône / 2018 / 0,75 l / rødvin

2 stk. 259,90

Aldersbegrænsning: 16

Alkohol-%: 14,5

Druesort: Blanding af røde druer

Egnet til: Jul, Kødretter, Oksekød

Emballage: Kork

Fadlagring: Fad

Land: Frankrig

Mærkninger: Øko (europæisk)

PrisklasseVin: 120 - 150 kr.

Region: Vacqueyras

Smag: Kraftig

Type: Rødvin

Tørhedsgrad: Tør

Vinhus: La Grangette Des Garrigues

Årgang: 2018

Varebeskrivelse
<
Alain Jaume Vacqueyras 2018 “La Grangette des Garrigues”

Sydrhône fra øverste hylde – Vacqueyras med kød på kroppen!  

Grande Garrigue refererer til det famøse plateau ”Les Garrigue” som løber igennem
appellationen. Det smukke plateau er essensen af middelhavsområdet. Man kan
decideret dufte krydderierne og de tørrede blomster i vinen. Vinen er tilmed
certificeret økologisk produceret.  

Sydfrankrig i et glas – Bon appetit  

Smagsnote 
Dyb intens farve. Friske sorte bær skinner igennem på næsen, især brombær og
sorte kirsebær er fremtrædende. Næsen afgiver også en saltet og tørret bacon
fornemmelse, virkelig meaty og indbydende. På tungen er vinen balanceret i de
bløde tanniner og de tørrede sydfranske krydderier. En lang kompleks finish med
spicy aromaer og lidt støvet lakrids giver lysten til endnu en tår.  

Anmeldelser af Alain Jaume ”Grande Garrigue” Vacqueyras 2017. !”. I forklædning af
“La Grangette des Garrigues”  

92/100 Robert Parker  
92/100 Jeb Dunnuck  
91/100 Wine Enthusiast  
Hvis vinen serveres ungt, bør den dekanteres. Vinen går godt med vildtretter,
grillet svinekoteletter eller kraftige sammenkogte retter. Drik nu eller gem 6-8 år fra
høståret. Servér ved 16-18°C.  

Vinen er sammensat af Grenache Noir, Syrah, Cinsault og Mourvèdre. Drueskallerne
udblødes ekstra længe med mosten til netop denne vin for at opnå optimal farve
og intens smag. Det bliver gjort i et temperaturkontrolleret gæringskar i rustfrit stål
hvorefter vinen flyttes på traditionelle betonfade og brugte egetræsfade for at
bevare mest mulig frugt på vinen. Her ligger vinen og lagrer i hele 14 måneder før
den blendes og flaskes.  

Om Alain Jaume 
Vingården blev verdenskendt da de scorede de famøse 100-point ved vinguruen
Robert Parker. Alain Jaume en familieejet virksomhed som er stiftet i 1826 lige nord
for Chateauneuf-du-Pape. De har siden starten stået for tre ting: disciplin,
vedholdenhed og respekt for naturen. De producerer vin med kærlighed og lader
vinen afspejle sig i et af verdens bedste terroirs. Hver årgang er forskellig fra den
forrige, så Jaume-familien udvikler og optimerer løbende deres teknikker for at

Varedeklaration
Ingrediensliste: SULFITTER.

FR-BIO-01
EU-Jordbrug

159
213,27 kr./Ltr.

95

Læg i kurv

 Tilføj til Fast levering  Tilføj til indkøbsliste

SPAR

60,-

 Chat med os

Vacqueyras 2018
La Grangette des Garrigues



Alkohol 15%
Druesort:  Blanding af røde druer
Egnet til:  Jul, Kødretter, Oksekød
Fadlagring:  Fad
Land:  Frankrig
Mærkninger:  Øko (europæisk)
Region:  Lirac
Smag:  Kraftig
Tørhedsgrad:  Tør
Vinhus:  La Grangette Des Garrigues

Varebeskrivelse
Alain Jaume Lirac 2016 “La Grangette des Garrigues”
Lirac er den oversete lillebror – Nærmest en mini-Chateauneuf-du-Pape.
Samme druer, samme metoder og samme jordbund, blot på den anden 
side af fl oden!
Få kraftig Sydrhône vin til meget bedre priser end storebroren. 
Vinen er endda certifi ceret økologisk produceret!

Smagenote
Dyb tæt farve med et let lilla skær. Næsen domineres af solbær, 
brombær og krydderier. Stor og fyldig krop med ”sød frugt” fra 
Grenache såsom lækre kirsebær udtryk. Solbær går igen i smagen 
og blander sig med lakrids og friskkværnet sort peber. 
Tanninerne er elegante og velstrukturerede. De giver vinen en lang 
fi nish med masser af kompleksitet og et lille kys af fadpræg til sidst.

Hvis vinen serveres ungt, bør den dekanteres. Vinen går godt med 
vildtretter, grillet svinekoteletter eller kraftige sammenkogte retter. 
Drik nu eller gem 6-8 år fra høståret. Servér ved 16-18°C.

På den anden side af Rhônefl oden, overfor Chateauneuf-du-Pape, 
ligger der terrasser lavet af ler og meget gruset topjord. Her dyrkes 
druerne til Jaume-familiens Lirac kaldet Roquedon. Vinen består 
af et blend af Grenache Noir, Syrah, Mourvèdre og Carignan. 
Vinifi ceringen foregår traditionelt hvor druerne afstilkes, kvases og 
udblødes i frugtbevarende rustfristål kar. Fermenteringen på deres 
Lirac foregår ved højere temperatur end normalt, for at lade de kraftige 
og intense smage udvikle sig allerede i gæringen. 18 dages pigeage 
med efterfølgende lagring på betonkar og egetræsfade. 
Vinen fl askes 15 måneder efter høsten.
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Lirac La Grangette 2016
Frankrig / Rhône / 0,75 l / rødvin

2 stk. 239,90

Aldersbegrænsning: 16

Alkohol-%: 15

Druesort: Blanding af røde druer

Egnet til: Jul, Kødretter, Oksekød

Emballage: Kork

Fadlagring: Fad

Land: Frankrig

Mærkninger: Øko (europæisk)

PrisklasseVin: 90 - 120 kr.

Region: Lirac

Smag: Kraftig

Type: Rødvin

Tørhedsgrad: Tør

Vinhus: La Grangette Des Garrigues

Årgang: 2016

Varebeskrivelse
Alain Jaume Lirac 2016 “La Grangette des Garrigues”

Lirac er den oversete lillebror – Nærmest en mini-Chateauneuf-du-Pape.  

Samme druer, samme metoder og samme jordbund, blot på den anden side af
floden!  

Få kraftig Sydrhône vin til meget bedre priser end storebroren. Vinen er endda
certificeret økologisk produceret!  

Smagenote  
Dyb tæt farve med et let lilla skær. Næsen domineres af solbær, brombær og
krydderier. Stor og fyldig krop med ”sød frugt” fra Grenache såsom lækre kirsebær
udtryk. Solbær går igen i smagen og blander sig med lakrids og friskkværnet sort
peber. Tanninerne er elegante og velstrukturerede. De giver vinen en lang finish
med masser af kompleksitet og et lille kys af fadpræg til sidst.  

Anmeldelser af Alain Jaume ”Roquedon” Lirac 2016. !”. I forklædning af “La
Grangette des Garrigues”  

92/100 Jeb Dunnuck  
“Based on 60% Grenache, 20% Syrah, and the rest Mourvèdre and Carignan, the
2016 Lirac Roquedon offers more black (and even some blue) fruits to go with
complex white pepper, garrigue, and new leather aromas and flavors. Ripe, opulent,
and fleshy on the palate, this medium to full-bodied Lirac has loads of character.”  

Hvis vinen serveres ungt, bør den dekanteres. Vinen går godt med vildtretter,
grillet svinekoteletter eller kraftige sammenkogte retter. Drik nu eller gem 6-8 år fra
høståret. Servér ved 16-18°C.  

På den anden side af Rhônefloden, overfor Chateauneuf-du-Pape, ligger der
terrasser lavet af ler og meget gruset topjord. Her dyrkes druerne til Jaume-
familiens Lirac kaldet Roquedon. Vinen består af et blend af Grenache Noir, Syrah,
Mourvèdre og Carignan. Vinificeringen foregår traditionelt hvor druerne afstilkes,
kvases og udblødes i frugtbevarende rustfristål kar. Fermenteringen på deres Lirac
foregår ved højere temperatur end normalt, for at lade de kraftige og intense
smage udvikle sig allerede i gæringen. 18 dages pigeage med efterfølgende lagring
på betonkar og egetræsfade. Vinen flaskes 15 måneder efter høsten.  

Om Alain Jaume  
Vingården blev verdenskendt da de scorede de famøse 100-point ved vinguruen
Robert Parker. Alain Jaume en familieejet virksomhed som er stiftet i 1826 lige nord
for Chateauneuf-du-Pape. De har siden starten stået for tre ting: disciplin,

Varedeklaration
Ingrediensliste: SULFITTER.

FR-BIO-01
EU-Jordbrug

149
199,93 kr./Ltr.

95

Læg i kurv

 Tilføj til Fast levering  Tilføj til indkøbsliste

SPAR

60,-

 Chat med os

Lirac 2017
La Grangette des Garrigues



Alkohol:  14,5 %
Druesort:  Blanding af røde druer
Egnet til:  Jul, Kødretter, Oksekød
Fadlagring:  Fad
Land:  Frankrig
Region:  Gigondas
Smag:  Kraftig
Tørhedsgrad:  Tør
Vinhus:  La Grangette Des Garrigues

Varebeskrivelse
Alain Jaume Gigondas 2019 “La Grangette des Garrigues
Klassisk Sydrhône når det er bedst! 
Lad dig forføre af Jaume-familiens maskuline Gigondas!

Kompleks vin med fuld power som kan drikkes nu eller gemmes 
i kælderen i mange år.

Markerne til denne vin ligger lige omkring den kendte bjergkæde 
”Dentelles de Montmirail” hvor landskabet er hårdt, med mange sten 
og marker helt op til 600 meters højde. 
Vinene fra denne appellation er kendt for at levere kraftfulde og friske 
vine. Nætterne er køligere som forlænger druernes vækstsæson.

Smagenote
Dyb granatæblerød i farven. Typisk aroma af modne sorte bær 
og frugter, især brombær skinner stærkt igennem. 
En intens Gigondas med masser af kød på. 
En harmonisk og balanceret vin. På den lange fi nish får man 
bløde tanniner, krydrede noter og lækre mineralske noter såsom 
knust sten.

Hvis vinen serveres ungt, bør den dekanteres. Vinen går godt med 
vildtretter, grillet svinekoteletter eller kraftige sammenkogte retter. 
Drik nu eller gem 8-10 år fra høståret. 
Servér ved 16-18°C.

Denne vin er sammensat af hovedsageligt Grenache og Syrah, 
med få procent Mourvèdre. Vinen er vinifi ceret traditionelt på en 
kombination af rustfri ståltanke og ældgamle betonkar. 
Under gæringen får vinen pigeage-behandling i op til 18 dage. 
Lagringen foregår på franske egetræsfade i helt op til 14 måneder 
før sammenstikning og fl askning.
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Gigondas La Grangette 93 p
Frankrig / Rhône / 2019 / 0,75 l / rødvin

2 stk. 339,90

Aldersbegrænsning: 16

Alkohol-%: 14,5

Druesort: Blanding af røde druer

Egnet til: Jul, Kødretter, Oksekød

Emballage: Kork

Fadlagring: Fad

Land: Frankrig

PrisklasseVin: Over 150 kr.

Region: Gigondas

Smag: Kraftig

Type: Rødvin

Tørhedsgrad: Tør

Vinhus: La Grangette Des Garrigues

Årgang: 2019

Varebeskrivelse
Alain Jaume Gigondas 2019 “La Grangette des Garrigues

Klassisk Sydrhône når det er bedst! Lad dig forføre af Jaume-familiens maskuline
Gigondas!  

Kompleks vin med fuld power som kan drikkes nu eller gemmes i kælderen i
mange år.  

Markerne til denne vin ligger lige omkring den kendte bjergkæde ”Dentelles de
Montmirail” hvor landskabet er hårdt, med mange sten og marker helt op til 600
meters højde. Vinene fra denne appellation er kendt for at levere kraftfulde og
friske vine. Nætterne er køligere som forlænger druernes vækstsæson.  
Smagenote  
Dyb granatæblerød i farven. Typisk aroma af modne sorte bær og frugter, især
brombær skinner stærkt igennem. En intens Gigondas med masser af kød på. En
harmonisk og balanceret vin. På den lange finish får man bløde tanniner, krydrede
noter og lækre mineralske noter såsom knust sten.  

Anmeldelser af Alain Jaume ”Terasses de Montmirail” Gigondas 2017. !”. I
forklædning af “La Grangette des Garrigues”  

91/100 Jeb Dunnuck 

“Based on 65% Grenache and the rest Mourvèdre and Syrah, the 2017 Gigondas
Terrasses De Montmirail is an impressive wine from the Jaume family and has
classic ripe cherry and black raspberry fruit as well as notes of white flowers,
graphite, and garrigue. Medium to full-bodied, balanced, with sweet tannins, drink it
over the coming decade.”  

91/100 Robert Parker's Wine Advocate 
“The full-bodied, rich and velvety 2019 Gigondas Terrasses de Montmirail is
another winner from the talented Jaume family. Hints of lavender and garrigue add
intrigue to ripe black cherries and stone fruit. While approachable now with a bit of
air, it has enough stuffing to cellar for a decade or so.”  

Hvis vinen serveres ungt, bør den dekanteres. Vinen går godt med vildtretter,
grillet svinekoteletter eller kraftige sammenkogte retter. Drik nu eller gem 8-10 år
fra høståret. Servér ved 16-18°C.  

Denne vin er sammensat af hovedsageligt Grenache og Syrah, med få procent
Mourvèdre. Vinen er vinificeret traditionelt på en kombination af rustfri ståltanke
og ældgamle betonkar. Under gæringen får vinen pigeage-behandling i op til 18
dage. Lagringen foregår på franske egetræsfade i helt op til 14 måneder før
sammenstikning og flaskning.  

Om Alain Jaume

Varedeklaration
Ingrediensliste: SULFITTER.

FR-BIO-01
EU-Jordbrug

199
266,60 kr./Ltr.

95

Læg i kurv

 Tilføj til Fast levering  Tilføj til indkøbsliste

SPAR

60,-

 Chat med os

Gigondas 2019
La Grangette des Garrigues



Alkohol:  15%
Druesort:  Blanding af røde druer
Egnet til:  Grill, Jul, Kødretter, Oksekød
Fadlagring:  Fad
Land:  Frankrig
Mærkninger:  Øko (europæisk)
Region:  Chateauneuf du Pape
Smag:  Kraftig
Type:  Rødvin
Tørhedsgrad:  Halvtør
Vinhus:  La Grangette Des Garrigues

Varebeskrivelse
Jaume-familien fi k sit internationale gennembrud da den lavede den 
første vin som blev tildelt de sagnomspundne 100 Robert Parker point.
Kvaliteten er så gennemsyret i hele serien, at det halve kunne være nok. 
Især deres Chateauneuf-du-Pape vine fortjener en ekstra hyldest.
Her er det deres ”Vieux Terron” hvor, som de selv siger: 
”Grenache is king!”. I forklædning af “La Grangette des Garrigues”
Bombastisk, bredskuldret og begejstrende!

Smagenote
En intens dybrød farve med glimrende lilla skær. Næsen er pakket 
tæt med røde frugter såsom søde sorte kirsebær, brombær og hindbær. 
En helt igennem kompleks næse, som går igen på tungen hvor 
krydderier, sorte frugter og bløde tanniner stormer frem. 
En velkomponeret vin, med fremragende struktur og fadpræg, 
med en lang kompleks fi nish som bidrager med støvet lakrids og 
friskkværnet peber.

Druerne til denne vin kommer fra selveste Chateauneuf-du-Pape. 
Den består hovedsageligt af Grenache Noir og er suppleret med 
Syrah og Mourvèdre. De plukkes forsigtigt og fragtes til vineriet, 
hvor de afstilkes og presses let. Druerne macererer og fermenterer 
ved en højere temperatur end normalt, faktisk ved hele 30°C. 
Dette sker for at udtrække mest mulig farve og smag ud af most 
og skaller. Vinen er i gæringskar i en periode der hedder 18-21 dage. 
Efter endt gæring lagres vinen traditionelt på betonkar hvor 
10% af vinen kommer på franske egetræsfade. 
Vinen stikkes til sidst sammen og fl askes.
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Chateauneuf-duPape Grangette
Frankrig / Rhône / 2019 / 0,75 l / rødvin

2 stk. 578,-

Aldersbegrænsning: 16

Alkohol-%: 15

Druesort: Blanding af røde druer

Egnet til: Grill, Jul, Kødretter, Oksekød

Emballage: Kork

Fadlagring: Fad

Land: Frankrig

Mærkninger: Øko (europæisk)

PrisklasseVin: Over 150 kr.

Region: Chateauneuf du Pape

Smag: Kraftig

Type: Rødvin

Tørhedsgrad: Halvtør

Vinhus: La Grangette Des Garrigues

Årgang: 2019

Varebeskrivelse
Alain Jaume Chateauneuf-du-Pape “La Grangette des Garrigues” 2019

Jaume-familien fik sit internationale gennembrud da den lavede den første vin som
blev tildelt de sagnomspundne 100 Robert Parker point.  

Kvaliteten er så gennemsyret i hele serien, at det halve kunne være nok. Især deres
Chateauneuf-du-Pape vine fortjener en ekstra hyldest.  

Her er det deres ”Vieux Terron” hvor, som de selv siger: ”Grenache is king!”. I
forklædning af “La Grangette des Garrigues”  

Bombastisk, bredskuldret og begejstrende!  

Smagenote  
En intens dybrød farve med glimrende lilla skær. Næsen er pakket tæt med røde
frugter såsom søde sorte kirsebær, brombær og hindbær. En helt igennem
kompleks næse, som går igen på tungen hvor krydderier, sorte frugter og bløde
tanniner stormer frem. En velkomponeret vin, med fremragende struktur og
fadpræg, med en lang kompleks finish som bidrager med støvet lakrids og
friskkværnet peber.  

Anmeldelser af Alain Jaume “Vieux Terron” Chateauneuf-du-Pape 2018 
93/100 Wine Enthusiast  
4,1 Vivino 
90/100 Jeb Dunnuck  

"The same blend as the traditional cuvée (70% Grenache, 20% Syrah, and 10%
Mourvèdre), the 2017 Châteauneuf Du Pape Vieux Terron spent 16 months in 90%
concrete tanks, with 10% in older barrels. Deep purple-colored, it offers more
blackcurrants, ground pepper, earthy minerality, and chocolate as well as medium
to full body, a ripe, voluptuous texture, and plenty of ripe tannins. It's another deep,
rich, powerful 2017 that will drink well for 10-15 years." - Jeb Dunnuck.  

90/100 Robert Parker  
Hvis vinen drikkes ung, bør den dekanteres. Vinen går fantastisk med vildt, både
løbende og flyvende, grillet lam og oksekødsretter med kraftigt tilbehør. Drik nu
eller gem 8-10 år fra høståret. Servér vinen ved 16-18°C.  

Druerne til denne vin kommer fra selveste Chateauneuf-du-Pape. Den består
hovedsageligt af Grenache Noir og er suppleret med Syrah og Mourvèdre. De
plukkes forsigtigt og fragtes til vineriet hvor de afstilkes og presses let. Druerne
macererer og fermenterer ved en højere temperatur end normalt, faktisk ved hele
30°C. Dette sker for at udtrække mest mulig farve og smag ud af most og skaller.

Varedeklaration
Ingrediensliste: SULFITTER.

FR-BIO-01
EU-Jordbrug

375
500,00 kr./Ltr.

00

Læg i kurv

 Tilføj til Fast levering  Tilføj til indkøbsliste

SPAR

172,-

 Chat med os

Châteauneuf-du-Pape 2019
La Grangette des Papes



Om Alain Jaume
Vingården blev verdenskendt da de scorede de famøse 100-point ved vinguruen Robert 

Parker. Alain Jaume en familieejet virksomhed som er stiftet i 1826 lige nord for  

Chateauneuf-du-Pape. De har siden starten stået for tre ting: disciplin, vedholdenhed og  

respekt for naturen. De producerer vin med kærlighed og lader vinen afspejle sig i et af  

verdens bedste terroirs. Hver årgang er forskellig fra den forrige, så Jaume-familien udvikler 

og optimerer løbende deres teknikker for at tilpasse sig den uendeligt ændrende tilstand  

af deres vinstokke, druer og terroir. De lader den smukke Rhône-dal og dets unikke terroir 

producere deres intense, smagsrige og komplekse vine med minimal indblanding af andet 

end naturens  

remedier. Markerne i Lirac og Chateauneuf-du-Pape er dyrket certificeret økologiske og de 

bruger udelukkende kompost som gødning. Der er minimal brug af organiske og naturlige 

pesticider, som kun sprøjtes i ekstreme tilfælde samtidigt med at de allerede holder et lavt 

høstudbytte på deres marker. Familien repræsenterer ikke blot familiens arv, men også 

Rhônedalens arv. Familien respekterer jorden, vinstokkene, og sundheden af deres druer.  

Det mener de er essensen i at producere stor vin.

Druerne til deres Alain Jaumes vine bliver håndhøstet og håndsorteret hvor kun de bedste 

druer bliver fragtet til vineriet.  

Her afstilkes druerne, hvorefter de presses og mosten flyttes på temperaturkontrollerede  

fermenteringstanke. Druerne fermenteres separat for at bibeholde de unikke karakteristika  

for hver druetype. Jaume-familiens hovedfokus ligger dog på 6 ud af de tilladte 13 druer i 

Chateauneuf-du-Pape appellationen. Grenache Noir, Syrah, Mourvèdre, Clairette, Rousanne 

og Viognier. En blanding af klassiske betonkar og franske egetræsfade bliver brugt til  

kældermodningen af vinene i op til 14 måneder før den sidste sammenstikning af de endelige 

vine. “La Grangette des Garrigues” unikke brand forhandles eksklusivt i Danmark og USA.


