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26/10/13 18.10Johanneshof Reinisch - Chardonnay Reserve 2009

Side 1 af 2http://www.vinogvin.dk/shop/johanneshof-reinisch-311p.html

239,00 DKK

1   

Forside  Hvidvin  Østrig  Thermenregion 

Produceret på druen
Chardonnay, som
gærer på egetræsfade
af forskellig størrelse,
derefter modner den
yderligere 8 – 10
måneder på de samme
fade. Delikat sød duft
af moden frugt,
honningmelon og en
antydning af karamel,
nødder og vanille.

 Johanneshof Reinisch - Chardonnay
Reserve 2009

Pr. flaske

Lagerstatus:  På lager (Lev. 3-4 dage)

Varenr. 1467-09 Årgang 2009

Producent Johanneshof Reinisch alkohol 13,5%

Weingut Johanneshof Reinisch er beliggende i Niederösterreich 30
km syd for Wien, midt i distriktet Thermalregion. Johannes
Reinisch har under sin uddannelse opholdt sig i Californien, hvilket
har været en tydelig inspirationskilde ved byggeriet af vinhuset
samt indretning af kælderen. Thermenregion har klimatisk meget
gunstige vækstbetingelser til både hvid- og rødvine. En vulkansk
snitlinie leder gennem dette område, og et mildt klima med tung,
stenet kalkjord kendetegner ”Südbahn”, hvor kraftfulde hvide vine
og tætte røde vine vokser. Trods modernisering, har Johanneshof
Reinisch bevaret sin tradition med ”Heuriger”, som er restaurant i
vinhusets lokaler, og som årligt kun er åben i fem perioder af 18
dage. 

Produceret på druen Chardonnay, som gærer på egetræsfade af
forskellig størrelse, derefter modner den yderligere 8 – 10 måneder
på de samme fade. Delikat sød duft af moden frugt, honningmelon
og en antydning af karamel, nødder og vanille. Cremet på ganen
med noter af olivengrene, livlig syre og lang perfekt afbalanceret
eftersmag. 

Er perfekt ledsager til fisk og skaldyr, pastaretter, perlehøns eller
fjerkræ såsom vagtler, kalvekød samt lever og nyrer. Serveres ved
12° C. 

    

_________________ RATINGS: _________________
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26/10/13 18.10Johanneshof Reinisch - Dialog Cuveè 2012

Side 1 af 1http://www.vinogvin.dk/shop/johanneshof-reinisch-309p.html

129,00 DKK

109,00 DKK
1   

Forside  Hvidvin  Østrig  Thermenregion 

Produceret på druerne
Chardonnay og
Sauvignon Blanc.
Vinene gærer separat,
Sauvignon Blanc i
rustfriståltanke og
Chardonnay på store
egetræsfade, hvorefter
de monteres. Bouquet
af eksotiske frugter og
smør. 

 Johanneshof Reinisch - Dialog Cuveè
2012

Pr. flaske

v/6 flasker 

Lagerstatus:  På lager (Lev. 3-4 dage)

Varenr. 1463-12 Årgang 2012

Producent Johanneshof Reinisch alkohol 12,5%

Weingut Johanneshof Reinisch er beliggende i Niederösterreich 30
km syd for Wien, midt i distriktet Thermalregion. Johannes
Reinisch har under sin uddannelse opholdt sig i Californien, hvilket
har været en tydelig inspirationskilde ved byggeriet af vinhuset
samt indretning af kælderen. Thermenregion har klimatisk meget
gunstige vækstbetingelser til både hvid- og rødvine. En vulkansk
snitlinie leder gennem dette område, og et mildt klima med tung,
stenet kalkjord kendetegner ”Südbahn”, hvor kraftfulde hvide vine
og tætte røde vine vokser. Trods modernisering, har Johanneshof
Reinisch bevaret sin tradition med ”Heuriger”, som er restaurant i
vinhusets lokaler, og som årligt kun er åben i fem perioder af 18
dage. 

Produceret på druerne Chardonnay og Sauvignon Blanc. Vinene
gærer separat, Sauvignon Blanc i rustfriståltanke og Chardonnay på
store egetræsfade, hvorefter de monteres. Bouquet af eksotiske
frugter og smør. Delikat aroma, cremet druesmag og en elegant
syre. Skøn lang og velstruktureret finale. 

Er perfekt ledsager til fisk og skaldyr samt pastaretter og ost.
Serveres ved 10° C. 

    

_________________ RATINGS: _________________
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26/10/13 18.05Johanneshof Reinisch - Rotgipfler Reserve 2007

Side 1 af 1http://www.vinogvin.dk/shop/johanneshof-reinisch-312p.html

239,00 DKK

Forside  Hvidvin  Østrig  Thermenregion 

Produceret på de
fineste udvalgte
Rotgipfler druer, som
har vokset på de
sydlige skråninger i
Gumpoldskirchen.
Skøn aroma af den
fineste frugt, blommer
og mandarin. Frisk og
saftig i munden med
en yderst elegant
finale.

 Johanneshof Reinisch - Rotgipfler
Reserve 2007

Pr. flaske

Lagerstatus:  Ikke på lager (Lev. 14 dage)

Varenr. 1469-07 Årgang 2007

Producent Johanneshof Reinisch alkohol 13,5%

Weingut Johanneshof Reinisch er beliggende i Niederösterreich 30
km syd for Wien, midt i distriktet Thermalregion. Johannes
Reinisch har under sin uddannelse opholdt sig i Californien, hvilket
har været en tydelig inspirationskilde ved byggeriet af vinhuset
samt indretning af kælderen. Thermenregion har klimatisk meget
gunstige vækstbetingelser til både hvid- og rødvine. En vulkansk
snitlinie leder gennem dette område, og et mildt klima med tung,
stenet kalkjord kendetegner ”Südbahn”, hvor kraftfulde hvide vine
og tætte røde vine vokser. Trods modernisering, har Johanneshof
Reinisch bevaret sin tradition med ”Heuriger”, som er restaurant i
vinhusets lokaler, og som årligt kun er åben i fem perioder af 18
dage. 

Produceret på de fineste udvalgte Rotgipfler druer, som har vokset
på de sydlige skråninger i Gumpoldskirchen. Jordbunden er
kalksten og ler, hvilket giver vinen er frisk og frugtagtig smag.
Vinen har gæret på træfade af forskellige størrelser, hvorefter den
har modnet i op til ni måneder. Skøn aroma af den fineste frugt,
blommer og mandarin. Frisk og saftig i munden med en yderst
elegant finale. 

Er perfekt ledsager til det klassiske køkken men også til kreationer
med asiatisk twist. Serveres ved 10° C.

   

_________________ RATINGS: _________________

http://www.vinogvin.dk/shop/tip.html&productXid=1469%2D07&VariantIdSelected=0
javascript:ToggleVat();
http://www.vinogvin.dk/shop/frontpage.html
http://www.vinogvin.dk/shop/hvidvin-65s.html
http://www.vinogvin.dk/shop/oestrig-188s.html
http://www.vinogvin.dk/shop/thermenregion-189c1.html
http://www.vinogvin.dk/images/Design/flaske%20foto/1469-p.jpg


26/10/13 18.14Johanneshof Reinisch - Zierfandler Reserve 2008

Side 1 af 2http://www.vinogvin.dk/shop/johanneshof-reinisch-313p.html

239,00 DKK

1   

Forside  Hvidvin  Østrig  Thermenregion 

Produceret på de
fineste udvalgte
Zierfandler druer,
som har vokset på
”præmie markerne” i
Gumpoldskirchen, i
op til en højde af
300m. Fint krydret
bouquet med nuancer
af eksotiske frugter,
har en yderst
veldefineret og
kompleks tekstur.

 Johanneshof Reinisch - Zierfandler
Reserve 2008

Pr. flaske

Lagerstatus:  På lager (Lev. 3-4 dage)

Varenr. 1471-08 Årgang 2008

Producent Johanneshof Reinisch alkohol 13,5%

Weingut Johanneshof Reinisch er beliggende i Niederösterreich 30
km syd for Wien, midt i distriktet Thermalregion. Johannes
Reinisch har under sin uddannelse opholdt sig i Californien, hvilket
har været en tydelig inspirationskilde ved byggeriet af vinhuset
samt indretning af kælderen. Thermenregion har klimatisk meget
gunstige vækstbetingelser til både hvid- og rødvine. En vulkansk
snitlinie leder gennem dette område, og et mildt klima med tung,
stenet kalkjord kendetegner ”Südbahn”, hvor kraftfulde hvide vine
og tætte røde vine vokser. Trods modernisering, har Johanneshof
Reinisch bevaret sin tradition med ”Heuriger”, som er restaurant i
vinhusets lokaler, og som årligt kun er åben i fem perioder af 18
dage. 

Produceret på de fineste udvalgte Zierfandler druer, som har vokset
på ”præmie markerne” i Gumpoldskirchen, i op til en højde af
300m. Vinen har gæret på træfade af forskellige størrelser,
hvorefter den har modnet på de samme fade i op til 10 måneder.
Fint krydret bouquet med nuancer af eksotiske frugter, har en
yderst veldefineret og kompleks tekstur. 

Er perfekt ledsager til Fisk og skaldyr samt kompositioner med
orientalsk krydderi og modne oste. Serveres ved 12° C. 

  

_________________ RATINGS: _________________
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07/11/13 08.52Weingut Setzer - ”Die Lage” Grüner Veltliner 2011

Side 1 af 2http://www.vinogvin.dk/shop/weingut-setzer-%94die-625p.html

159,00 DKK

139,00 DKK

Forside  Hvidvin  Østrig  Weinviertel

Lysegrøn med gult
strejf i glasset. Let
sødmefuld duft
blandet med
citrusfrugter,
lakridsrod og nødder.
Virkelig pirrende og
livlig i glasset, hvor
eftersmagen hænger
meget længe i
munden. Vinen er helt
tør og krystalklar i
udtrykket.

 Weingut Setzer - ”Die Lage” Grüner
Veltliner 2011

Pr. flaske

v/6 flasker 

Lagerstatus:  Ikke på lager (Lev. 14 dage)

Varenr. 1455-11 Årgang 2011

Producent Weingur Setzer alkohol 13,5%

Weingut Setzer er en lille producent i Østrigs største vinregion;
Weinviertel.
Huset dateres helt tilbage til 1705 og producerer en bred vifte af
vine. De eksperimenter med f.eks. Pinot Blanc, Sauvignon Blanc og
Chardonnay, men hovedvægten ligger på Grüner Veltliner og Roter
Veltliner. 
Grüner Veltliner er så at sige Østrigs ”national-drue” og fylder da
også næsten 30 % af al landets vinmarker. Denne drue har det bedst
i sandede, grusede og stenede marker hvor den skyder sine rødder
dybt i jorden. Stokken kan klare perioder med tørke og drypvanding
er derfor sjældent nødvendigt. En DAC-kontrolleret vin må max.
indeholde 6 g. sukker pr. liter og skal være på mindst 12% alkohol. 

”Die Lage” er husets bedste vinmark. 

Lysegrøn med gult strejf i glasset. Let sødmefuld duft blandet med
citrusfrugter, lakridsrod og nødder. Virkelig pirrende og livlig i
glasset, hvor eftersmagen hænger meget længe i munden. Vinen er
helt tør og krystalklar i udtrykket. Fin syre og bid gør vinen ideel til
mad. 

Tag vinen ud af køleskabet 10 min. før servering. Server så vinen til
grillet svinekød, skaldyr, fisk, fjerkræ, salater, vegetarretter eller
som aperitif.

      

_________________ RATINGS: _________________

2011: 

     i Ekstra Bladet
De skrev: ”Spændende vin som netop har det krydrede udtryk som
man finder i de gode Gruner Vertliner vine. En let krydret vin med
smag af melon, grønne balde og let flint. Fem pæne stjerner”.

     i Vinavisen 
De skrev: ”Duften er fuld af løfter, og smagen af denne herlige
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26/10/13 18.17Johanneshof Reinisch - Alter Rebstock Cuveè 2010

Side 1 af 2http://www.vinogvin.dk/shop/johanneshof-reinisch-314p.html

129,00 DKK

109,00 DKK

Forside  Rødvin  Østrig  Thermenregion 

Alter Rebstock er en
af de store klassikere,
den er produceret på
druerne St. Laurent,
Zweigelt og
Blaufränkisch.
Vinstokkene er i
gennemsnit over 30 år
gamle. Meget
nuanceret aroma af
skovbær og kirsebær.

 Johanneshof Reinisch - Alter Rebstock
Cuveè 2010

Pr. flaske

v/6 flasker 

Lagerstatus:  Ikke på lager (Lev. 14 dage)

Varenr. 3561-10 Årgang 2010

Producent Johanneshof Reinisch alkohol 13%

Weingut Johanneshof Reinisch er beliggende i Niederösterreich 30
km syd for Wien, midt i distriktet Thermalregion. Johannes
Reinisch har under sin uddannelse opholdt sig i Californien, hvilket
har været en tydelig inspirationskilde ved byggeriet af vinhuset
samt indretning af kælderen. Thermenregion har klimatisk meget
gunstige vækstbetingelser til både hvid- og rødvine. En vulkansk
snitlinie leder gennem dette område, og et mildt klima med tung,
stenet kalkjord kendetegner ”Südbahn”, hvor kraftfulde hvide vine
og tætte røde vine vokser. Trods modernisering, har Johanneshof
Reinisch bevaret sin tradition med ”Heuriger”, som er restaurant i
vinhusets lokaler, og som årligt kun er åben i fem perioder af 18
dage. 

Alter Rebstock er en af de store klassikere, den er produceret på
druerne St. Laurent, Zweigelt og Blaufränkisch. Vinstokkene er i
gennemsnit over 30 år gamle. Meget nuanceret aroma af skovbær
og kirsebær. En blød og velafbalanceret vin i fuld harmoni.
Fadlagrer på store egetræsfade.

Er perfekt ledsager til det traditionelle køkken, pasta og bløde oste.
Serveres ved 16° C.

    

_________________ RATINGS: _________________
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26/10/13 18.18Johanneshof Reinisch - Frauenfeld St. Laurent Reserve 2006

Side 1 af 2http://www.vinogvin.dk/shop/johanneshof-reinisch-316p.html

239,00 DKK

1   

Forside  Rødvin  Østrig  Thermenregion 

Dyb granatrød farve
med aroma af mørke
bær og strejf af
marcipan. Feminin og
fast struktur med
undertoner af bitter
chokolade. En
kompleks vin med
mange komponenter i
majestætisk harmoni.

 Johanneshof Reinisch - Frauenfeld St.
Laurent Reserve 2006

Pr. flaske

Lagerstatus:  På lager (Lev. 3-4 dage)

Varenr. 3565-06 Årgang 2006

Producent Johanneshof Reinisch alkohol 13%

Weingut Johanneshof Reinisch er beliggende i Niederösterreich 30
km syd for Wien, midt i distriktet Thermalregion. Johannes
Reinisch har under sin uddannelse opholdt sig i Californien, hvilket
har været en tydelig inspirationskilde ved byggeriet af vinhuset
samt indretning af kælderen. Thermenregion har klimatisk meget
gunstige vækstbetingelser til både hvid- og rødvine. En vulkansk
snitlinie leder gennem dette område, og et mildt klima med tung,
stenet kalkjord kendetegner ”Südbahn”, hvor kraftfulde hvide vine
og tætte røde vine vokser. Trods modernisering, har Johanneshof
Reinisch bevaret sin tradition med ”Heuriger”, som er restaurant i
vinhusets lokaler, og som årligt kun er åben i fem perioder af 18
dage. 

Dyb granatrød farve med aroma af mørke bær og strejf af marcipan.
Har fadlagret 16 måneder på små franske og amerikanske
egetræsfade. Feminin og fast struktur med undertoner af bitter
chokolade. En kompleks vin med mange komponenter i
majestætisk harmoni. 

Er perfekt ledsager til vildt, lever, cous cous, grillet tun, skinke,
svinekød og ost. Serveres ved 18° C.

  

_________________ RATINGS: _________________

 Johanneshof
Reinisch - Rotgipfler

 Johanneshof
Reinisch - Zierfandler

 Johanneshof
Reinisch - Alter
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26/10/13 18.17Johanneshof Reinisch - Pinot Noir 2011

Side 1 af 2http://www.vinogvin.dk/shop/johanneshof-reinisch-417p.html

129,00 DKK

109,00 DKK
1   

Forside  Rødvin  Østrig  Thermenregion 

Klassisk Pinot Noir
farve, granatrød med
skinnende rubinrøde
strejf. Skøn aroma af
hindbær og jordbær
samt et strejf af
brombær. Elegant
duft med en blød, sød
touch af modenhed.

 Johanneshof Reinisch - Pinot Noir 2011

Pr. flaske

v/6 flasker 

Lagerstatus:  På lager (Lev. 3-4 dage)

Varenr. 3563-11 Årgang 2011

Producent Johanneshof Reinisch alkohol 12,5%

Weingut Johanneshof Reinisch er beliggende i Niederösterreich 30
km syd for Wien midt i vinmarkerne i distriktet Thermalregion.
Denne region har fået navnet efter de varme kilder, og her ligger
også to kendte kurbyer nemlig Baden bei Wien og Bad Vöslau.
Johannes Reinisch har bl.a. under sin uddannelse opholdt sig i
Californien, hvilket har været en tydelig inspirationskilde ved
byggeriet af vinhuset samt indretning af kælderen. Thermenregion
har klimatisk meget gunstige vækst-betingelser til både hvid- og
rødvine. En vulkansk snitlinie leder gennem dette område. Mildt
klima og tung, stenet kalkjord kendetegner ”Südbahn”, hvor
kraftfulde hvide vine og tætte røde vine vokser. Trods alt
modernisering, har Johanneshof Reinisch bevaret sin tradition med
Heurigen, som er åben i fem perioder af 18 dage. Her kan man nyde
husets fremragende vine sammen med god mad. 

Klassisk Pinot Noir farve, granatrød med skinnende rubinrøde
strejf. Skøn aroma af hindbær og jordbær samt et strejf af brombær.
Elegant duft med en blød, sød touch af modenhed. Charmerende
frugt, afrundet tannin og en vedvarende afslutning. En frisk og
frugtcentreret vin fuld af ungdommelig styrke. 

Er perfekt ledsager til fuglevildt, pasta og champignon rette.
Serveres ved 16° C.

  

_________________ RATINGS: _________________
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26/10/13 18.18Johanneshof Reinisch - Pinot Noir Grillenügel 2009

Side 1 af 1http://www.vinogvin.dk/shop/johanneshof-reinisch-573p.html

239,00 DKK

1   

Forside  Rødvin  Østrig  Thermenregion 

Elegant, feminin vin
med en fin pinot tone:
Skovbær og -bund,
fløjl samt en anelse
gummi, som dog ikke
forstyrrer billedet
saftig og velafrundet i
munden, men ikke
under friskehed

 Johanneshof Reinisch - Pinot Noir
Grillenügel 2009

Pr. flaske

Lagerstatus:  På lager (Lev. 3-4 dage)

Varenr. 3568-09 Årgang 2009

Producent Johanneshof Reinisch alkohol 13,5%

Weingut Johanneshof Reinisch er beliggende i Niederösterreich 30
km syd for Wien, midt i distriktet Thermalregion. Johannes
Reinisch har under sin uddannelse opholdt sig i Californien, hvilket
har været en tydelig inspirationskilde ved byggeriet af vinhuset
samt indretning af kælderen. Thermenregion har klimatisk meget
gunstige vækstbetingelser til både hvid- og rødvine. En vulkansk
snitlinie leder gennem dette område, og et mildt klima med tung,
stenet kalkjord kendetegner ”Südbahn”, hvor kraftfulde hvide vine
og tætte røde vine vokser. Trods modernisering, har Johanneshof
Reinisch bevaret sin tradition med ”Heuriger”, som er restaurant i
vinhusets lokaler, og som årligt kun er åben i fem perioder af 18
dage. 

Elegant, feminin vin med en fin pinot tone: Skovbær og -bund, fløjl
samt en anelse gummi, som dog ikke forstyrrer billedet saftig og
velafrundet i munden, men ikke under friskehed

_________________ RATINGS: _________________

     i Berlingske Tidende

91 points i Vinbladet Feb. 2013
De skrev:"Helt på toppen!”
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89,00 DKK

69,00 DKK
1   

Forside  Rødvin  Østrig  Thermenregion 

Faktisk meget tæt og
mørk i farven. God
intens duft af søde og
mørke bær, især
kirsebær. Der er både
lidt sød lakrids og
chokolade i smagen,
der blander sig flot
med noterne af de
søde bær og vanilje fra
fadlagringen. En rigtig
saftig og meget
charmerende vin.

 Johanneshof Reinisch - Zweigelt 2008

Pr. flaske

v/6 flasker 

Lagerstatus:  På lager (Lev. 3-4 dage)

Varenr. 3560-08 Årgang 2008

Producent Johanneshof Reinisch alkohol 13%

Weingut Johanneshof Reinisch er beliggende i Niederösterreich 30
km syd for Wien midt i vinmarkerne i distriktet Thermalregion.
Denne region har fået navnet efter de varme kilder, og her ligger
også to kendte kurbyer nemlig Baden bei Wien og Bad Vöslau.
Johannes Reinisch har bl.a. under sin uddannelse opholdt sig i
Californien, hvilket har været en tydelig inspirationskilde ved
byggeriet af vinhuset samt indretning af kælderen. Thermenregion
har klimatisk meget gunstige vækst-betingelser til både hvid- og
rødvine. En vulkansk snitlinie leder gennem dette område. Mildt
klima og tung, stenet kalkjord kendetegner ”Südbahn”, hvor
kraftfulde hvide vine og tætte røde vine vokser. Trods alt
modernisering, har Johanneshof Reinisch bevaret sin tradition med
Heurigen, som er åben i fem perioder af 18 dage. Her kan man nyde
husets fremragende vine sammen med god mad. 

Zweigelt er en krydsning af de to sorter, St. Laurent og
Blaufränkisch, skabt tilbage i 1920erne af Dr. Zweigelt. Det er
Østrigs mest udbredte druesort, og den trives rigtig fint i det lidt
kølige klima. Blaufränkisch giver vinen frugt og bid, St. Laurent
tilfører krop og fylde. Sorten bliver ofte sammenlignet med druen,
Gamay, fra Beaujolais, men Zweigelt har mere dybde og tyngde.
Vinen lagrer ti måneder på store træfade (Tonneaux)

Faktisk meget tæt og mørk i farven. God intens duft af søde og
mørke bær, især kirsebær. Der er både lidt sød lakrids og chokolade
i smagen, der blander sig flot med noterne af de søde bær og vanilje
fra fadlagringen. En rigtig saftig og meget charmerende vin.

Er perfekt ledsager til det traditionelle køkken, pasta og bløde oste.
Serveres ved 16° C.

    

_________________ RATINGS: _________________
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