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Appellation : Crozes-Hermitage 
 
Harvest year : 2011 
 
Cuvée : Cuvée Louis BELLE  
 
Vineyards : In the communes of Larnage and Crozes-Hermitage 
 
Grape varieties :  100 % Syrah             Yield : 38 hl/ha      
 
Soil : clay and limestone (kaolin). 
 
Viticulture : Organic manuring, reasoned use of natural phytosanitary treatments, 
close pruning, leaf thinning, green harvesting if necessary, harvesting by hand. 
 
Vinification : Traditional in temperature –controlled stainless steel vats, partial de-
stemming, daily pumping over and punching down, a final warm maceration, four-
week fermentation with indigenous yeasts. 
 
Ageing : Entirely in oak barrels for 16 months, with 15% new barrels and the 
remainder divided equally between one-year old, two-years old and three-years old 
barrels. 
 

 
 
 

Domaine BELLE 
Vignerons – Récoltants 

510 rue de la Croix 
26600 LARNAGE 

www.domainebelle.com 



SødTør

KraftigLet

Grande Cuvée "La Fiole du Pape"

Det specielle ved denne vin er, at den er uden årgang. Dette
for at kunne tilbyde forbrugeren en vin, der er drikkeklar når
den kommer på markedet. Alle årgangene behandles
separat i kælderen og så sammenstikkes vinen
inden aftapning af vine, der er mellem 1 og 5 år gamle.

"La Fiole" er aftappet på en flaske kreeret i 1952, en flaske
der skal symbolisere vinstokken i Rhône-dalen, for at
understrege vinens høje kvalitet. "La Fiole" kommer fra de
bedste jorder i Châteauneuf-du-Pape.

Châteauneuf-du-Pape (Pavens Nye Slot) ligger i den sydlige
del af Rhône-dalen, 16 km nord for den gamle paveby
Avignon. Châteauneuf-du-Pape ligger på et plateau af
vulkansk oprindelse, hvor jordens overflade består af et kaos
af håndstore sten. 

I Châteauneuf-du-Pape dyrkes 13 forskellige druesorter.
Père Anselme har til denne vin anvendt følgende druesorter:
Grenache 80%, Syrah 7%, Mourvèdre 7% og Cinsault 6%.
Grenache tilfører vinen alkohol , struktur og blødhed, Syrah
giver farve og aroma, Mourvèdre bringer tanniner mens
Cinsault sørger for finessen. Ved høsten udsøges kun de
allerbedste druer. 

Vinificationen er traditionel, og hver druesort behandels
separat. Efterfølgende lagres vinene på 40 og 50 hl
egetræsfade i en periode fra 1 - 5 år, inden de stikkes
sammen og tappes på flaske. "La Fiole".

Châteauneuf-du-Pape, Père Anselme har en mørk rød farve
med gyldne reflekser. Duften er meget stor og bærer præg af
vinenes flotte modne stil. Her erlæder og dybe frugt-nuancer.
Smagen er rigt sammensat med stor finesse, afsluttet af den
fine, modne eftersmag. 

Vinen er en perfekt ledsager til vildt, rødt kød, lam, kalv samt
til stærk og lagret ost. Endvidere er denne fremragende
Châteauneuf-du-Pape, La Fiole, en fantastisk ledsager til
hele den danske julemiddag.

Pressen:
Dagens.dk - 5 stjerner (05-03-2013)
FINANSBUREAUET - 5 stjerner (04-03-2013)

Smag og Behag: "Sorte bær - blåbær, brombær, multebær -
sammen med et umiskendeligt staldpræg, kakao og hvid
peber. I munden er der meget koncentrerede, let støvede
bær, chokolade og stærk lakrids og noget tobak. Vi er ude i
en intens Pape-vin med fuld lakridspibe og sørøverflaske. En
kraftig madvin, der kræver modspil i langtidsbraiserede
gryderetter eller fuldt blus på herreværelset med tændt cigar
og røverhistorie." (oktober 2014)

Dagens.dk

Finansbu.

Smagsbarometer

KARAKTER

FYLDE

Varenummer: 0811009

Varetype: Rødvin

Indhold: 75 Cl

Alkohol: 14 %

Land: Frankrig

Område: Côtes du Rhône,
Châteauneuf-du-
pape

Druer: Grenache,
Syrah/Shiraz,
Mourvèdre,
Cinsault

http://www.skjold-burne.dk/default.aspx?id=381&text=Frankrig
http://www.skjold-burne.dk/default.aspx?id=381&text=C%C3%B4tes%20du%20Rh%C3%B4ne
http://www.skjold-burne.dk/default.aspx?id=381&text=Ch%C3%A2teauneuf-du-pape






Kreydenweiss leverer Alsace, som kan matche de bedste 
hvidvine i Verden. I 1999 købte han en vingård i Rhône dalen. 
”KA” er hans mest sjældne vin, fra 100 år gamle Carignan 
vinstokke. En stor original rødvin. 

Familien har boet i Alsace i 500 år, hvor de passede vinstokke for bene-

   Allerede som ung var Marc Kreydenweiss (f. 1948) 
fascineret af stjernelegemer og deres betydning for 
forholdene på jorden. I 1980erne begyndte han således 
langsomt at omstille sin produktion til biodynamisk drift. 
Han er en af fædrene til de biodynamiske vinbrug, som 

 Marc har altid holdt meget af rødvin, så i 1999 køb-
te han sammen med hustruen Emmanuelle en vingård i 

biodynamik. I dag lever Marc det meste af tiden her, 
mens sønnen Antoine har overtaget det daglige ansvar 
på Alsace-domænet. 

 Den nye vingård ligger på et priviligeret sted, 
mener Marc, nær pilgrimsvejen til Arles. En ny kælder 
blev bygget i 2001. Den forener  biodynami og religion 
maksimalt i bl.a. valg af byggemateriale (ikke beton, 
men mursten). 

 I marken nyder druerne godt af sunde, ofte me-
get gamle vinstokke, der nyder godt af en mager jord 
dækket af rullesten. Udbyttet begrænses naturligt ved 
at begrænse antallet af grene, antallet af druer osv. 

 Resultatet er magtfulde vine, som dog har en mine-
ralsk kerne og overdådig aroma, som skiller dem ud fra anden Rhône. 

 ”KA” -er en af Frankrigs mest originale rødvine, fra et parcel med 
over 100 år gamle Carignan vinstokke. Vinen gror på samme rullesten 
(Galets Roulées) som naboen Châteauneuf du Pape -men udbyttet er me-
get lavere -1 hektar leverer blot 200 kasser i topår som 2012! Vinen lagrer 
i små egefade 2 år før tapning. 

 Helt stort vin med overdådig aroma og en vidunderlig, meget lang 

Siden 1956 Danmarks førende leverandør 
til erhvervsliv og private! 

Erhverv@ErikSorensenVin.dk

ErikSørensenVin.dk

Domaine Marc Kreydenweiss 
”KA”, Costières de Nîmes 
biodynamisk Rhône

Gamle Carignan vinstokke på Kreydenweiss do-
mænet -et parcel på1 hektar bruges til KA. 

Marc’s domæne i Rhône er opført med skyldig hensyns-
tagen til biodynami. 

Ejer: Marc & Emmanuelle Kreydenweiss
Vinmager: Marc Kreydenweiss
Appellation: Costières de Nîmes 
Areal: 16 hektar: Grimaudes 6,4 ha, 
Perriières 6,8 ha, KA 1 hektar. 
Jord: Rullesten bragt ned fra Alperne af 

Druer: Grenache, Carignan, Syrah, 
Cinsault. Meget gamle vinstokke (35-40 
år, en del Carignan over 100 år). 
Drift: Biodynamisk siden 2000. 
Teknik: Ingen insektgifte, kunstgødning 
mv. Manuel høst, kold maceration, lang 
naturlig gæring, lagring sur lie indtil 
tapning. 

Andet: Marc forpagter også 1,2 ha i 
Châteauneuf du Pape.   
www.kreydenweiss.com

Emmanuelle og 
Marc Kre-
ydenweiss ved 
vinsmagning. 
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En oplevelse i glasset!

Siden 1956 leverandør af ædel vin
til erhvervsliv og private! 

ErikSørensenVin.dk

Walter McKinlay med datteren Kate, der 
leder domænet sammen med ægtefællen 
Hugo Levingston. 

Domaine Mourchon “Grande Reserve”
Séguret, Côtes du Rhône-Villages (aftappet på domæne)

”Another sensational effort”... ”En af referencerne i Rhône syd... En stjerne... Kudos til 
Mourchon. Masser af karakter såvel som kvalitet. Jeg kan ikke sige nok godt om disse 
vine” - Parker. Om 2010 og 2011: 93p/Parker, mere end de fleste Châteauneuf du Pape 
vine. 

Séguret ligger i hjertet af Rhône dalen ved Gigondas og er 
måske den smukkeste af alle de romantiske små vinbyer 
ved foden af de savtakkede “Dentelles de Montmirail”.
 Man kan ikke køre i bil i den lille by -og ikke kun fordi 
gaderne er for stejle. Man må pænt sætte bilen på stor 
parkeringsplads... På pladsen står et lille skilt, der viser 
vinfanatikere vej til en af Rhône’s nye stjerner, Mourchon.

Man kører ad smal grusvej (et mareridt om vinteren!), der snor sig 
rundt om det bjerg, som Séguret er bygget op ad... Efter mange hår-
nålesving når man en imponerende port og et malerisk smukt gods 
på toppen af bjerget -Mourchon...

 I 1970erne valgte det skotske ægtepar Walter og Ronnie McKinlay 
Vacqueyras som husvin til hustruens restaurant ved Aberdeen. Det 
var begyndelsen til et livslangt kærlighedsforhold til det sydlige Rhône. 

 I 1990erne solgte Walter sin IT-virksomhed og så sig om efter en 
lille vingård i det sydlige Rhône, hvor han kunne trække sig tilbage.  
I 1998 købte han Mourchon. Der var godt nok intet hus og ingen 
kælder, men den magre limsten var til gengæld ekstremt egnet til 
stor vin... 

 I dag arbejder Walter mere end nogensinde -et smukt hus er 
opført og en fantastisk kælder i to etager er hugget ud i limstenen, 
hvor vinen laves af datter Kate, svigersøn Hugo Levingston og en 
ung, begavet vinmager. 

 Vinen er blevet en superstjerne, af og til nævnt som det bedste 
britisk-ejede vinslot i Frankrig! Intet spares -bl.a. med et udbytte, 
som er på blot det halve af tiden før McKinlay!

Mourchon Grande Reserve er prestigevinen fra de bedste skråninger 
med gammel Grenache (60 år) og Syrah. Vinen lagrer i reglen 18 
måneder i små nye fade af fransk eg. 
 ”Næsten sort - meget mørk for Rhône- intens, rigt krydret aroma 
endnu stærkt præget af ny eg, seriøs vin med stor krop og meget 
race”. Stor vin, der kræver luft og store glas! Vinen er flot ung, bedre 
efter 5-6 år og vil leve 10-15 år eller længere.

Séguret er en af de smukkeste gamle byer i 
Rhône dalen og ligger malerisk på et bjerg. 

Ejer: Walter McKinlay. 
Ligger: limstenskråninger ved Dentelles de 
Montmirail nord for Avignon (Rhône,
Frankrig).
Druer: 65% Grenache, 35% Syrah, udvalg-
te stokke.
Udbytte 30-35 hl/hkt (lov tillader 42).
Gastronomisk: egnet til kraftige retter, 
gerne grill-bøffer.
Server ved ca. 16 gr. Flot nu, holdbar 10-15 
år, ofte længere. 

Erhverv@ErikSorensenVin.dk



2012 CROZES HERMITAGE ROUVRE2012 CROZES HERMITAGE ROUVRE2012 CROZES HERMITAGE ROUVRE2012 CROZES HERMITAGE ROUVRE    
Domaine Yann Chave Domaine Yann Chave Domaine Yann Chave Domaine Yann Chave ----    CrozesCrozesCrozesCrozes----Hermitage, Rhône, FrankrigHermitage, Rhône, FrankrigHermitage, Rhône, FrankrigHermitage, Rhône, Frankrig    

Rødvin Rødvin Rødvin Rødvin ----    Syrah/ShirazSyrah/ShirazSyrah/ShirazSyrah/Shiraz    

Familiejet topdomaineFamiliejet topdomaineFamiliejet topdomaineFamiliejet topdomaine 
Domaine Yann Chave er et familie domaine, der befinder sig i Mercurol i 
Crozes Hermitage appellationen i det nordlige Rhône. Domainet er grundlagt 
af Yanns far, Bernard, der i 1970 købte en 4 ha. stor ejendom med 
frugttræer og en enkelt hektar med vinstokke. Frem til i dag er domainet 
vokset til knap 20 hektar, heraf 1,20 hektar Hermitage og knap 18 hektar 
Crozes Hermitage. De første år gik domainets druer til de store Rhône 
negiocianter, og i perioden 1974 - 79 til det lokale cooperativ i Tain 
l'Hermitage. 

Vejen til stjernerneVejen til stjernerneVejen til stjernerneVejen til stjernerne 
I 1979 beslutter Chave familien at skabe sit eget domaine og i 1983 bygges 
nye underjordiske kældre. Siden 1996, hvor Yann Chave, efter endt 
uddannelse slutter sig til sin far, er det gået stærkt. Vingården er omlagt til 
økologisk drift, og Yann sætter enhver detalje under lup i sin stræben efter 
maksimal kvalitet og terroir udtryk i vinene. Kvaliteten af vinene er de 
seneste år steget til absolut topniveau og domainet anses i dag for at være 
en af referencerne i det nordlige Rhône. Yann, der i øvrigt har en fortid som 
rugby spiller, er drevet af en stærk passion for de fantastiske terroirs i det 
nordlige Rhône, og hans passion afspejles i domainets vine. 

Le Rouvre Crozes Hermitage Le Rouvre Crozes Hermitage Le Rouvre Crozes Hermitage Le Rouvre Crozes Hermitage ---- et flagskib i appellationen et flagskib i appellationen et flagskib i appellationen et flagskib i appellationen 
Le Rouvre er ikke blot Yann Chaves top Crozes Hermitage, det er uden 
diskussion en af topvinene i appellationen. Le Rouvre er fra "Chassis" 
pracellen, der ligger i Pont de l'Isère, hvor domainet har sine ældste 
vinstokke. De mere end 50 år gamle vinstokke er plantet på jorde præget af 
masser af store, runde sten, der dagen igennem akkumulerer solens varme. 
Druerne håndhøstes og håndsorteres, og gæres traditionnelt på den 
naturlige gær. Den samlede gæringstid og maceration er tæt på 30 dage, for 
at sikre maksimal farve, aroma og terroir identitet. Den unge vin lagres i 
600 liters fade, som Yann Chave finder idéelle til Syrah. Le Rouvre en en 
fantastisk Crozes Hermitage med en solmoden, dyb og kompleks duft fulgt 
op af en fyldig, intens og nuanceret smag, der imponerer med sin 
mineralitet og perfekte balance. Robert Parker kvitterede med 90-93 point 
til 2012 årgangen. 
  



2012 GIGONDAS, CRU DE LA VALLÉE DU 2012 GIGONDAS, CRU DE LA VALLÉE DU 2012 GIGONDAS, CRU DE LA VALLÉE DU 2012 GIGONDAS, CRU DE LA VALLÉE DU 
RHÔNERHÔNERHÔNERHÔNE    

Christian Meffre 
Domaine de la Chapelle Domaine de la Chapelle Domaine de la Chapelle Domaine de la Chapelle ----    Gigondas, Rhône, FrankrigGigondas, Rhône, FrankrigGigondas, Rhône, FrankrigGigondas, Rhône, Frankrig    

Rødvin Rødvin Rødvin Rødvin ----    GrenacheGrenacheGrenacheGrenache    

Kineserne køber CôteKineserne køber CôteKineserne køber CôteKineserne køber Côte----RôtieRôtieRôtieRôtie 
I de seneste år er priserne på vinene fra Rhône-dalens mest kendte 
distrikter skudt helt til vejrs; det gælder især vinene fra Côte-Rôtie, 
Hermitage og Chateauneuf-du-Pape. Prisstigningerne skyldes desværre ikke 
kvalitetsforbedringer, men snarere efterspørgsel fra nye markeder som 
f.eks. Rusland og Kina, hvor de nye vinforbrugere ønsker vine fra de mest 
klassiske områder. Resultatet er, at vine fra de mest kendte områder er 
både tre- og firedoblet i pris. 

Smarte vinkendere køber GigondasSmarte vinkendere køber GigondasSmarte vinkendere køber GigondasSmarte vinkendere køber Gigondas    
Hvis man vil have topkvalitet fra Rhône-dalen, og samtidig få mest mulig 
valuta for pengene, skal man kigge på Gigondas. Distriktet ligger i det 
sydlige Rhône, omtrent femten kilometer nordøst for Chateauneuf-du-Pape. 
Stilmæssigt er vinene fra Gigondas slankere og mere elegante end de til 
tider ekstremt animalske vine fra Châteauneuf-du-Pape, men 
kvalitetsniveauet er ofte det samme. 

Ambitioner, Syrah og MourvèdreAmbitioner, Syrah og MourvèdreAmbitioner, Syrah og MourvèdreAmbitioner, Syrah og Mourvèdre    
Domaine de Chapelle er en af de mest ambitiøse ejendomme i Gigondas. 
Ambitionerne ses bl.a. tydeligt på markerne, som er beplantet med 60% 
Grenache, 30% Syrah og 10% Mourvèdre. Der er meget få producenter, som 
vover at anvende så stor en andel af de krævende Mourvèdre og Syrah, men 
hvis man vil lave en vin med mest mulig substans og kompleksitet, så nytter 
det ikke noget at basere den på ren Grenache. 

Domaine de la Chapelle GigondasDomaine de la Chapelle GigondasDomaine de la Chapelle GigondasDomaine de la Chapelle Gigondas    
I glasset ser man tydeligt, at der er tale om en kraftfuld vin - farven er 
nærmest sort. Duften byder på komplekst sammensatte nuancer af solbær 
og brombær samt nuancer af cigarkasse, saddellæder og engelsk lakrids. 
Smagen er fedmefuld og saftig med masser af intens bærfrugt og en 
gedigen tannin. I eftersmagen anes let bitter-sødmefulde nuancer à la mørk 
chokolade samt et strejf af vanille fra fadlagringen. 

Nyd vinen af op til ti år fra høståret, gerne af rummelige glas og gerne som 
ledsager til retter med oksekød, lam eller dyrevildt. 

  



 
 
 
 

 
 
 
AOC Châteauneuf du Pape 2005 – Cor Hominis Laetificat  
Gladden the Man’s Heart 
AOC Châteauneuf du Pape 

 
 
 

“Flamboyant! The wine of epicureans” 
The king of Rhone Valley wines, aged in our cellars in Aveyron. Power, elegance and subtlety 

for an epicurean wine. 
 

Production Zone 

Châteauneuf du Pape – Bédarrides. A blend of the best terroirs of sand, gravel 
and clay. 
 

Grape varieties 

     A lot of Grenache but also Syrah and Mourvèdre. All grapes coming from 
selected low-yield non-stressed vineyards. The union of these grape varieties with 
certain soils yields shows surprisingly pleasant aromas. 
 
Alcohol % by Vol.:  14.5 
Residual sugar:     < 2g/l 
Total acidity:         3.64g H2SO4/l 
 
  

Ageing 

After malolactic fermentation, the various varieties are blended. After malolactic 
fermentation, the various varieties are blended. Ageing takes place in a XII 
century stone cellar at 30km of the town of Roquefort (Aveyron). 
New oak is avoided in order to preserve the delicacy of the Grenache variety. 
 
 

 Vinification process 

We carry out long macerations to bring the best out of the grapes, always striving 
towards harmony. 
 

Tasting 

Aspect: dense ruby red 
Nose: complex and seductive. Exotic aromas of chocolate and vanilla alternate     

                with local red berries such as redcurrant and raspberries, a joy for the heart as  
                well as the nose. 

     Taste: massive attack. This wine has tonus. A symphony of fruits and spices  
       uniting in an astonishing harmony of aromas. May the glass be full to the brim! 
 

Service 

                Serve at 16°. 

SARL MAISON ROUGE « La Véraison » 18, chemin du Montréal 84370 BEDARRIDES –France- 
Phone:+ 33 4 90 10 04 45 / Fax: + 33 4 90 12 69 05  Mobile: + 33 6 30 49 39 42  

email: contact@maisonrougewines.com/web: www.maisonrougewines.com 



 

 

 

CoHoLa Vacqueyras 
Frankrig 

 
COR HOMINIS LAETIFICAT 
”God vin glæder menneskers hjerte” 
Maison Rouge´s filosofi er: 
Nydelse eller intet! 
Når glassene er tømt, stemningen er hyggelig og lykke skinner på hvert eneste ansigt, så tror 
vi at vinen har gjort sit arbejde. Så er der glæde, ikke kun for dem omkring bordet, men også 
for vinproducenten, vinmageren, og vinhandleren. 
Nydelse er overalt!   
Mens vi arbejder hårdt på at gøre vores fine blandinger, er vores sande mål glæden ved 
delikatesse og raffinement, Venskab og kærlighed ved første smag! 
 
CO HO LA, Vacqueyras 
Produceret på en blanding af Grenache, Syrah & Mourvèdre.  Efter gæring lagres vinen på 
fade af ny eg i en gammel sten kælder fra det 12 århundrede, der ligger ca. 30 km væk fra 
byen.  
Farven er intens rubinrød og duften er kraftig med noter af solbær og brombær. Smagen er 
en eksplosion af sanselige oplevelser der veksler mellem frugt og mokka. 

 

 

 

Den lille vinkælder 

”En stor oplevelse” 
Skovvej 4, 4682 Tureby Tlf. 56 28 35 22 

www.denlillevinkaelder.dk      mail@denlillevinkaelder.dk  

http://www.denlillevinkaelder.dk/
mailto:mail@denlillevinkaelder.dk


 
 
 
 

AOC Vacqueyras 2005 - Cor Hominis Laetificat – Gladden the Man’s Heart 
AOC Vacqueyras 

 
 
 
 

Like the sun out of a bottle, awakening all senses in a whirlwind of emotions ... a wine 
for special occasions. 

Now equal to the greatest, Vacqueyras is producing magnificent wines in the shadow  
of the Montmirail hills. The soil here is all strength and serenity and this wine oozes 

robust equanimity. 
 

 
 

Grape varieties 
Grenache of course, for a true experience of the Rhône terroir.  
A robust Syrah and some Mourvèdre for its warmth and generosity. All grapes  
come from selected low–yield non-stressed vineyards. 

 
Ageing 

 
After malolactic fermentation, the various varieties are blended. 
Ageing takes place in a XII century stone cellar at 30km of the town of  
Roquefort (Aveyron). 
New oak is avoided in order to preserve the delicacy of the Grenache variety. 
 

 
 Vinification process 

We accomplish long macerations to bring the best out of the grapes, always  
striving towards harmony. 

 
Tasting 

Aspect: intense ruby red 
Nose: powerful notes of blackberry, blackcurrant and garrigue, with a toasted  
touch. Lengthy aromas showing no hint of fragility. 
Taste: a voluptuous explosion of sensory experience. Moka and fruits  
alternate  
with a surprising freshness. Structure melts on the palate. 

 
 

Service 

Serve at 16°. 

SARL MAISON ROUGE « La Véraison » 18, chemin du Montréal 84370 BEDARRIDES –France- 
Phone:+ 33 4 90 10 04 45 / Fax: + 33 4 90 12 69 05  Mobile: + 33 6 30 49 39 42  email: amelie@maisonrougewines.com 


