
06/02/14 15.13Clos des Nines - Obladie Blanc 2010
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199,00 DKK

185,00 DKK
1   

Forside  Hvidvin  Frankrig  Coteaux du Languedoc

Denne hvidvin er
produceret på druerne
Grenache, Roussane,
Vermentino og
Viognier. Klar og lys
gul i farven. Op i
næsen stiger en liflig
duft af vanilje, hvide
blomster og diskrete
ristede toner fra
fadene. 

 Clos des Nines - Obladie Blanc 2010

Pr. flaske

v/6 flasker 

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

Varenr. 1357-10 Årgang 2010

Producent Clos des Nines alkohol 13,5 %

Denne lille eksklusive producent er beliggende tæt på Montpellier
og Middelhavet i regionen Languedoc. Ejerne Isabelle og Christian
stødte tilbage i 2002 på det kun 10 hektarer store vinhus og faldt
pladask for området. Det fantastiske lys, naturen og den lille gård
med vinstokke og oliventræer var alt de havde drømt og ledt efter.
Netop her ønsker de lave noget originalt og med stor vægt på terroir
og høj kvalitet. De yngste beplantninger er små 8 år gamle og de
eksisterende stokke over 80 år gamle.

Gården er opkaldt efter parrets tre døtre, ”Nines” på dialekten
”langue d’oc”. Selv om vinhuset først så dagens lys i 2002, har det
allerede opnået flotte anerkendelser for deres vine. 

Denne hvidvin er produceret på druerne Grenache, Roussane,
Vermentino og Viognier. Klar og lys gul i farven. Op i næsen stiger
en liflig duft af vanilje, hvide blomster og diskrete ristede toner fra
fadene. Fejende flot i smagen, mildt krydret og med lang frisk og
mineralsk finish. Produktionen er på kun 1800 flasker!

Prøv vinen til grillet fisk og skaldyr eller kraftig fiskesuppe.
Overrask gæsterne og server vinen til milde oste! Serveres kold,
men ikke iskold!

  

_________________ RATINGS: _________________

2010:

2009:

     i Vinavisen.dk
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Siden 1956 Danmarks førende 
leverandør til erhvervsliv og private!

erhverv@eriksorensenvin.dk

“Nr 1 i Roussillon” -Revue du Vin de France. “Morgendagens stjerne” -Guide
Gault-Millau. “Årets Vinmager” -Guide Fleurus des Sommeliers. Hvid VV fik
91p/Parker (årg. 07). 

“Kultvin” kaldes vin, der er både fremragende og
sjælden -svær at få fat på. Clos des Fées har det hele
-her laves fem superbe vine, men blot 60.000 flasker
til hele Verden. Ægte Kult! 
Hervé Bizeul var oprindelig sommelier og
valgt som Frankrigs bedste vintjener.  Men
efter få år begyndte han at skrive om vin og
blev kendt som en nådesløs kritiker af selv kend-
te vingodser. 

I 1999 tog han konsekvensen af sin kritik og
købte en lille muromkranset vingård i
Sydfrankrig. I dag viser han, at Roussillon kan
levere nogle af Verdens bedste og mest kostbare
vine. 

Clos des Fées er ren postkort-idyl! Det ligger
malerisk og smukt med sin mur i et amfiteater
over den gamle by Vingrau. Metoderne er ekstre-
me med et udbytte omkring 15-20 hl/hkt i en
region, hvor op mod 100 ikke er ualmindeligt.
Man har også set ham gå rundt med plov og
muldyr på de magre kalkskråninger!

Men forskellen er ikke mindst metoderne...
Før gæring udblødes mosten i skallerne for at
give mere aroma, og siden lagrer vinen med
bundfaldet fra gæringen -”sur lie”- et år eller
længere, uden omstikning, klaring mv, i nye eller
brugte egefade. 

Resultatet er magtfulde, fløjlsagtige vine
med overdådig duft og længde i smagen. De imponerer som
unge, men synes også at være vin, der kan gemmes længe. 

Hans vine er blevet sammenlignet med de mest sjældne og
kostbare Châteauneuf-vine. Andre kalder blot hans vine for ren
kult... Der laves fem forskellige vine: -heraf dog kun én hvid. Men
den er også noget helt for sig!

Hvid Vieille Vigne: 2,5 hkt med de ældste vinstokke på domænet
(over 100-årig 90% Grenache Blanc og 10% Grenache Gris).
Limsten i 200-400 meters højde, perfekt til hvidvin. Sen høst og
delvis gæring i små egefade. Lagring sur lie indtil tapning.

Ekstremt rig, fed og lang, trods sin styrke også frisk med fin
syre. Meget kostbar, men mere end pengene værd! 

Herover: amfi-
teatret over
Vingrau. 
Hervé Bizeuil
var føst årets
sommelier,
siden kritisk
vinkritiker og
endelig årets
vinmager. 

Clos des Fées, Grenache Blanc “Vieilles Vignes”
Vingrau, Roussillon

Fakts: 
Ejer: Hervé & Claudine
Bizeul
Areal: 31 hkt vin på
skifer og kalk i amfi-
teater rundt om Vin-
grau og Tautavel. 
Teknik: meget sen
høst (for ca. 14%
alk.), lavt udbytte, 20
hl/hkt. Lang gæring
og maceration -4
uger- fulgt af lagring
“sur lie” i eg (nye
små fade til “Vieille
Vigne”). 



Siden 1956 Danmarks førende 
leverandør til erhvervsliv og private!

erhverv@eriksorensenvin.dk

“Årets Vinmager” -Guide Fleurus des Sommeliers. “Nr 1 i Roussillon” -Revue
du Vin de France. “Morgendagens stjerne” -Guide Gault-Millau. “Tæt og
magtfuld” -Bettane om ‘07. 89p/WineAdvocate til 2005, 06 og 07. 

“Kultvin” kaldes en vin, der er på én gang su-
perb og sjælden, dvs. svær at få fat på. Clos
des Fées har det hele og blot 60.000 flasker
til hele Verden. Ægte Kult! 
Hervé Bizeuil var sommelier og blev valgt som
Frankrigs bedste vintjener.  Efter nogle år som
restauratør begyndte han at skrive om vin og
blev kendt som den mest nådesløse kritiker af
selv celebre domæner. 

I 1999 tog han konsekvensen og købte
en lille muromkranset vingård i Roussillon. Nu
kunne han vise de andre vingårde, hvordan
god vin skal smage -og bevise, at Roussillon
faktisk kan levere nogle af Verdens bedste (og
mest kostbare) vine. 

Clos des Fées er ren postkort-idyl! Det
ligger malerisk og smukt med sin mur i et am-
fiteater over den gamle by Vingrau. Meto-
derne er ekstreme med et udbytte omkring
15-20 hl/hkt i et Sydfrankrig, hvor 60-100
hl/hkt er almindeligt.  

Vinen laves med blanding af gammel-
dags og hypermoderne: mosten udblødes før
gæring med skaller for at give aroma. Før tap-
ning lagrer vinen med bundfaldet fra gærin-
gen -”sur lie”- et år uden omstikning, klaring,
filtrering mv. 

Resultatet er magtfulde, fløjlsagtige vine med overdå-
dig duft og længde i smagen. De imponerer som unge, men
synes også at være vin, der kan gemmes længe. 

Hans vine er blevet sammenlignet med de mest sjældne
og kostbare Châteauneuf-vine. Andre kalder blot hans vine
for ren kult... Der laves fem forskellige vine: 

• “Les Sorcières” har navn efter stednavnet, hvor kælderen
og del af vingården ligger. Et ægte “GMS” blend af Syrah
(40%) plus ekstremt gamle vinstokke af Grenache (35% og Ca-
rignan (20%) samt 5% Mourvedre fra parceller i Vingrau, Tau-
tavel og Cases de Pene. Sen høst og meget lavt udbytte (typisk
18-22 hl/hkt i region, hvor 70-100 er reglen!). Vinen gærer på
tank med lang maceration (op til 5 uger). Den malolaktiske
gæring forlænges til foråret, og vinen lagrer et år “sur lie”
før tapning.

“Meget dyb farve; intens rig og krydret duft; meget fyl-
dig, kraftig, men fed og lang”. Flot ung, men lagrer let 4-6 år.
Vinen roses i alle årgange: “tæt og magtfuld”, skrev Guide
Bettane, mens Penge & Privatøkonomi talte om “kultvin til
kælderen”!

Herover: amfiteatret
over Vingrau. 
Hervé Bizeuil var føst
årets sommelier, siden
kritisk vinkritiker -senest
årets vinmager. 

Clos des Fées “les Sorcières”
Vingrau, Côtes du Roussillon

Fakts: 
Ejer: Hervé & Claudine Bizeul
Areal: 31 hkt vin på skifer og
kalk i amfiteater rundt om Vin-
grau og Tautavel. 
Teknik: meget sen høst (for
ca. 14% alk.), lavt udbytte, 20
hl/hkt. Lang gæring og mace-
ration -4 uger- fulgt af lagring
“sur lie” i eg (nye små fade til
“Vieille Vigne”). 



Leverandør af ædel vin siden 1956
til erhverv, private og restauranter! 
erhverv@eriksorensenvin.dk
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“Årets Vinmager” -Guide Fleurus des Sommeliers. “Nr 1 i Roussillon” -Revue du Vin de France. “Mor-
gendagens stjerne” -Guide Gault-Millau. ’09 var testvinder i Smag (19p/20), 07 fik 92-93p/Parker. 

“Kultvin” kaldes en vin, der er på én gang superb og sjæl-
den, dvs. svær at få fat på. Clos des Fées har det hele 
og blot 60.000 flasker til hele Verden. Ægte Kult! 
Hervé Bizeuil var sommelier og blev valgt som Frankrigs bedste vintjener. 
Efter nogle år som restauratør begyndte han at skrive om vin og blev 
kendt som den mest nådesløse kritiker af selv celebre domæner.

I 1999 tog han konsekvensen og købte en lille muromkranset vingård i 
Roussillon. Nu kunne han vise de andre vingårde, hvordan god vin skal 
smage -og bevise, at Roussillon faktisk kan levere 
nogle af Verdens bedste (og mest kostbare) vine. 

 Clos des Fées er ren postkort-idyl! Det ligger 
malerisk og smukt med sin mur i et amfiteater 
over den gamle by Vingrau. Metoderne er 
ekstreme med et udbytte omkring 15-20 hl/ha i et 
Sydfrankrig, hvor 60-100 hl/ha er almindeligt.

 Vinen laves med blanding af gammeldags og 
hypermoderne: mosten udblødes før gæring med 
skaller for at give aroma. Før tapning lagrer vinen 
med bundfaldet fra gæringen -”sur lie”- omstikning, 
klaring, filtrering mv. Resultatet er magtfulde, 
fløjlsagtige vine, der imponerer som unge, men 
synes også at være vin, der kan gemmes længe. 

 Hans vine er blevet sammenlignet med de mest 
sjældne og kostbare Châteauneuf-vine. Andre kalder blot 
hans vine  for ren kult... Der laves fem forskellige vine:

ʭ�ʫɼʊʆʊʍʍʆ�ɼʊʈʏʆʬ laves på vingårdens ældste vinstokke. 50% 
Grenache og Lladoner Pelut (Grenache-afart), resten er 
Carignan og Syrah -vinstokke op til 100 år. Druerne høstes 
sent og får både gæring og lagring i små fade af fransk eg, mest ældre fade. Ingen 
klaring, ingen filtrering mv -intet må påvirke vinens koncentration og aroma! 

 ”Så kan det ikke blive meget bedre. Denne vin er en drøm, der 
endnu er for ung til at gå fuldstændig i opfyldelse, men løfterne er 
enorme, og man kan godt tyde drømmen. Feminin blidhed og koket 
parfume kombineret med maskulin styrke og muskulatur. Saft, krydderi, 
charme og en lang, udholdende smag, der slutter tørt, lakridset, krydret 
og med et kærligt bid garvesyre. Flot, flot, flot - nu og i de næste 5-10 
år, hvor længe er en smags sag”, skrev Henrik Oldenburg om 2009). 

Clos des Fées “Vieilles Vignes”
Côtes du Roussillon Villages

Ejer: Hervé & 
Claudine Bizeul
Areal: 31 hkt vin på skifer og
kalk i amfiteater 
rundt om Vingrau
og Tautavel.
Teknik: meget sen høst (for
14+ % alk.), lavt udbytte, 20
hl/hkt. Lang gæring 
og maceration
-4 uger- fulgt af lagring
“sur lie” i eg (til 
“Vieille Vigne”).
Web: www.closdesfees.com

Hervé Bizeuil -her er flot udsigt over Vingrau’s amfiteater. 

Hervé Bizeuil med hustruen Claudine ved vor vinfestival.



06/02/14 15.09Château La Baronne - Les Chemins 2010

Side 1 af 2http://www.vinogvin.dk/shop/ch%E2teau-la-baronne-647p.html

149,00 DKK

129,00 DKK
1   

Forside  Rødvin  Frankrig  Corbieres

Intens duft og smag af
friske brombær,
kakao, soja og lidt
kirsebær. God
aggressiv vin, der har
et fint bid og en rigtig
god struktur. Smagen
slutter også af med
god kraft og saft, men
hvor man også
fornemmer de varme
og og fyldig toner, der
gør vinen til en skøn
madvin

 Château La Baronne - Les Chemins 2010

Pr. flaske

v/6 flasker 

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

Varenr. 3553-10 Årgang 2010

Producent Château La Baronne alkohol 14,5 %

Familien Lignéres bånd til vinverdenen kan spores helt tilbage til
det sekstende århundrede. Louis Lignères grundlage ”Maison de
Vins” tilbage i 1890, men det var først i 1957, at André og Suzette
købte Château La Baronne. Siden har de udvidet kraftigt og
erhvervet sig de mest attraktive marker omkring Alaric-bjerget.
Familien købte yderlige ”Domaine Las Vals” i slutningen af firserne
og ”Domaine Plo de Maorou” i 2006. Sidstnævnte i et joint venture
med familien Jackson (Jackson Family Wines)
I 2002 introducerede en af husets trofaste kunder, Richard
Marlowe, dem for den konsulterende italienske vinguru, Stefano
Chioccioli, der er ”ansvarlig” for utallige 3-glas-vine. Det har
udviklet sig til et nært forhold med Stefano, der har fremelsket
kompleksiteten og terroiren i La Baronnes vine. Det betyder også en
fast tro på dyrkningen af de traditionelle druesorter med en
forkærlighed for Carignan. Nogle af husets Carignan-stokke er over
115 år gamle.

De 90 hektarer vinmarker er omgivet skove, cypres og fyrretræer
samt en rig flora at både rosmarin, buksbom, enebær, gyvel, timian,
roser osv. Den store fokus på terroir og originalitet har også
betydet, at man er overgået til økologisk dyrkning af druerne.
Vinhuset blev officielt certificeret tilbage i 2008. Alle druer bliver
høstet med håndkraft og omhyggeligt sorteret både i marken, ved
ankomsten til vineriet og efter afstilkningen. Hver parcel bliver
vinificeret separat. Der arbejdes også med at et minimum at tilsat
svovl (nogle af vinene helt uden!), naturlig gæring samt aftapning
månen er aftagende osv. Altså i tæt samspil med naturen (Rudolf
Steiner principper).

Denne vin er produceret på 50% Carignan, 30% Grenache og 20%
Mourvédre. Produktionen er på kun 65.000 flasker og druerne
kommer kun fra organisk dyrkede marker. Vinen lagrer 10 måneder
i fade før aftapningen.

Intens duft og smag af friske brombær, kakao, soja og lidt kirsebær.
God aggressiv vin, der har et fint bid og en rigtig god struktur.
Smagen slutter også af med god kraft og saft, men hvor man også
fornemmer de varme og og fyldig toner, der gør vinen til en skøn
madvin. Server vinen til de tungere stegeretter af okse, kalv og vildt.

http://www.organic-bio.com/fr/societe/21561-CHATEAU-LA-
BARONNE 
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Cépages: 
45% Grenache Noir, 45% Mourvèdre, 10% Carignan 

 

Vinification: 
Egrappage de raisins non foulés 
Technique du préfermentaire à froid,  
Macération sulfitique, extraction lente  
Elevage 12 mois en fûts de chêne français 
Rendements de 35hl /ha. 
 

 

 Robe profonde, nez délicat de petits fruits  
rouges, notamment cassis. Tannins présents mais 
fins et polis. La bouche est riche et la finale très 
équilibrée. 

 
 Deep colour, delicate nose of red fruits, espe-

cially blackcurrant. Delicate tannins. The mouth is 
rich and the finish well balanced. 

 
 Tiefes Kleid, eine zarte Nase von roten Früch-

ten, darunter schwarze Johannisbeere. Die ausge-
wogenen Tannine sind fein und poliert. Ein reicher 
Mund und das Finale sind sehr ausgeglichen.  

 

CHÂTEAU SAINT 
MARTIN 

GRANDE RESERVE 
A.O.C Corbières  
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06/02/14 15.12Clos des Nines - Pulp Rouge 2010

Side 1 af 2http://www.vinogvin.dk/shop/clos-des-nines-525p.html

129,00 DKK

100,00 DKK
1   

Forside  Rødvin  Frankrig  Coteaux du Languedoc

Vinen er produceret
på 80% Carignan og
20% Alicante.
Sidstnævnte er
vinificeret som en
hvid drue
(koldgæring). Flot
knaldrød i glasset.
Intens duft med noter
af paprika. Der er
både lidt peber, rød og
mørke frugter i
smagen.

 Clos des Nines - Pulp Rouge 2010

Pr. flaske

v/6 flasker 

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

Varenr. 3555-10 Årgang 2010

Producent Clos des Nines alkohol 12,5 %

Denne lille eksklusive producent er beliggende tæt på Montpellier
og Middelhavet i regionen Languedoc. Ejerne Isabelle og Christian
stødte tilbage i 2002 på det kun 10 hektarer store vinhus og faldt
pladask for området. Det fantastiske lys, naturen og den lille gård
med vinstokke og oliventræer var alt de havde drømt og ledt efter.
Netop her ønsker de lave noget originalt og med stor vægt på terroir
og høj kvalitet. De yngste beplantninger er små 8 år gamle og de
eksisterende stokke over 80 år gamle.

Gården er opkaldt efter parrets tre døtre, ”Nines” på dialekten
”langue d’oc”. Selv om vinhuset først så dagens lys i 2002, har det
allerede opnået flotte anerkendelser for deres vine. 

Vinen er produceret på 80% Carignan og 20% Alicante.
Sidstnævnte er vinificeret som en hvid drue (koldgæring). Flot
knaldrød i glasset. Intens duft med noter af paprika. Der er både
lidt peber, rød og mørke frugter i smagen. Den spiller med
musklerne og har en fin lang eftersmag med fine antydninger af
mørk chokolade, espresso. 

Server vinen lettere afkølet til grillretter, salater, pizza og
pastaretter. Kun 5.000 flasker produceret.

    

_________________ RATINGS: _________________

 Clos des Nines -  Clos des Nines -  Clos des Nines -
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06/02/14 15.11Clos des Nines - L`Orée 2010

Side 1 af 2http://www.vinogvin.dk/shop/clos-des-nines-526p.html

169,00 DKK

149,00 DKK
1   

Forside  Rødvin  Frankrig  Coteaux du Languedoc

Vinen er produceret
på 50% Grenache,
25% Syrah og 25%
Cinsault. Meget mørk
og skinnende i glasset.
Stor duft af brombær,
mørke kirsebær og
vilde urter fra det
sydfranske. 90 pts
Wine Specator 2011

 Clos des Nines - L`Orée 2010

Pr. flaske

v/6 flasker 

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

Varenr. 3556-10 Årgang 2010

Producent Clos des Nines alkohol 14 %

Denne lille eksklusive producent er beliggende tæt på Montpellier
og Middelhavet i regionen Languedoc. Ejerne Isabelle og Christian
stødte tilbage i 2002 på det kun 10 hektarer store vinhus og faldt
pladask for området. Det fantastiske lys, naturen og den lille gård
med vinstokke og oliventræer var alt de havde drømt og ledt efter.
Netop her ønsker de lave noget originalt og med stor vægt på terroir
og høj kvalitet. De yngste beplantninger er små 8 år gamle og de
eksisterende stokke over 80 år gamle.

Gården er opkaldt efter parrets tre døtre, ”Nines” på dialekten
”langue d’oc”. Selv om vinhuset først så dagens lys i 2002, har det
allerede opnået flotte anerkendelser for deres vine. 

Vinen er produceret på 50% Grenache, 25% Syrah og 25% Cinsault.
Meget mørk og skinnende i glasset. Stor duft af brombær, mørke
kirsebær og vilde urter fra det sydfranske. Rig og forførende i
smagen hvor krydderi og vilde bær ender i flot afslutning med
mokka- og kakaonoter. Flot, flot vin. Produktionen er på kun
18.000 flasker om året.

Prøv vinen af til okse- og lammekødsretter.

 

_________________ RATINGS: _________________

2010: 

2009:

90 pts Wine Specator 2011
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06/02/14 15.12Clos des Nines - O du Clos 2007

Side 1 af 1http://www.vinogvin.dk/shop/clos-des-nines-527p.html

299,00 DKK

265,00 DKK
1   

Forside  Rødvin  Frankrig  Coteaux du Languedoc

Denne vin er
produceret på 80%
Syrah og 20%
Grenache. Virkelig
mørk og tætpakket i
farven. Moden og
krydret duft med både
kirsebær og blommer.
92 pts. Wine
Spectator 2011

 Clos des Nines - O du Clos 2007

Pr. flaske

v/6 flasker 

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

Varenr. 3557-07 Årgang 2007

Producent Clos des Nines alkohol 14 %

Denne lille eksklusive producent er beliggende tæt på Montpellier
og Middelhavet i regionen Languedoc. Ejerne Isabelle og Christian
stødte tilbage i 2002 på det kun 10 hektarer store vinhus og faldt
pladask for området. Det fantastiske lys, naturen og den lille gård
med vinstokke og oliventræer var alt de havde drømt og ledt efter.
Netop her ønsker de lave noget originalt og med stor vægt på terroir
og høj kvalitet. De yngste beplantninger er små 8 år gamle og de
eksisterende stokke over 80 år gamle.

Gården er opkaldt efter parrets tre døtre, ”Nines” på dialekten
”langue d’oc”. Selv om vinhuset først så dagens lys i 2002, har det
allerede opnået flotte anerkendelser for deres vine.

Denne vin er produceret på 80% Syrah og 20% Grenache. Virkelig
mørk og tætpakket i farven. Moden og krydret duft med både
kirsebær og blommer. Koncentreret smag fyldt med fine nuancer af
krydderier og flotte afstemte fadnoter. Utrolige bløde tanniner og
en lækker afslutning med et touch af mokka- og chokolade. En stor
vin i rigtig fin balance. Kun 3.400 flasker produceret i dette år.

Giv den det bedste kød, du har! 

  

_________________ RATINGS: _________________

2007:

2006:

92 pts. Wine Spectator 2011
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20,00 € tax incl.
Packaging :

Availability:

Red
A classic wine blending for this
vintage, characterized by balance
and subtlety. The nose is powerful,
fresh and complex. The palate has a
youthful balance, whose density is
pleasantly offset by genuine
freshness as well as an excellent
quality of tannins. The strong
minerality culminates in a finale of
menthol and liquorice notes. This
vintage is available to the more
impatient customers, but will delight
others who have the courage to wait
for a few years.

This product is no
longer in stock

Home > Our Wines > Jamais Content 2010

JAMAIS CONTENT 2010

Packaging
75 cl – Six-bottle box
Grape variety   
75% Syrah, 25% Grenache
Wine making
Manual harvesting only. Traditional wine making with destemming and punching down.  30 to
35 days of maceration.
Wine maturing 
12 months in burgundy oak barrels then 1 year in cement tank
Wine tasting
A classic wine blending for this vintage, characterized by balance and subtlety. The nose is
powerful, fresh and complex. The palate has a youthful balance, whose density is pleasantly
offset by genuine freshness as well as an excellent quality of tannins. The strong minerality
culminates in a finale of menthol and liquorice notes. This vintage is available to the more
impatient customers, but will delight others who have the courage to wait for a few years.
Production 
12 500 bottles

Prix/bouteille €20.00
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