
Sødmegrad: Tør
Årgang: 2017
Flaskestørrelse i cl.: 75 (Standard)
Fad: Nej
Oprindelsesland: USA
Område: Washington State
Type: Hvid
Drue: Riesling
Alkohol %: 13
Smag:  Bivoks, Grønne Æbler,  

Jasmin, Lime, Petroleum
Bæredygtighed: Bæredygtig

Charles Smith, 
Kung Fu Girl Riesling 
2017
Sprøjtende saftig sødmefyldt 
Kung Fu lækkerbisken

Denne vin er Charles Smith’s (og vores) absolut største sællert; en på én gang saftig og sødmefuld lækker-
bisken som aldrig skuffer. Smagen er ”in your face”, spækket med aromaer af abrikos, hvid fersken, jasmin, 
kaprifolie og en laserskarp mineralitet.

Der bliver årligt fremstillet 1,2 millioner af denne vin, så det er ikke kun os, der er begejstrede. Druerne 
stammer fra én mark; Evergreen Vineyard på skråningerne over Colombia River i Washington State. Et om-
råde der producerer druer med en sublim mineralkarakter og god syre.

Selv om vinen er amerikansk og har et forholdsvis højt niveau af sukker, holder den fast i den velkendte 
Riesling-syre, og bliver hverken for sød eller vammel. Så er du glad for europæiske Rieslings, kan du også 
sagtens være med på Kung Fu-vognen.

På grund af vinens perfekte sødme-syre kombi vil vi servere den til alle typer asiatisk mad, men den går 
også glimrende solo. Pas på, Kung Fu Girl ser måske nok sød ud udenpå, men hun er hårdslående og 
yderst vanedannende.

Fun facts: Rygtet siger, at Charles Smith sad sammen med en fl ok gode venner, røg en lille joint og så Tar-
antino’s fi lm ”Kill Bill”. Her fi k han den (geniale) ide at lave en Washington State Riesling opkaldt efter Lucy 
Liu’s seje Kung Fu lejemorder-karakter O-Ren Ishii a.k.a. Cottonmouth. Gal eller genial? Vi er nødt til at gå 
med sidstnævnte eftersom sådan cirka 12 % af vores samlede salg er netop Kung Fu Girl Riesling, og vi 
derfor nogle gange er nødt til at købe en container med 12-15.000 fl asker hjem.

Etiketten er tegnet af den danske designer Rikke Korff, som har været en nær ven af Charles Smith gennem 
mange år.



Område: Californien
Sødmegrad: Tør
Type: Hvid
Oprindelsesland: USA
Årgang: 2017
Flaskestørrelse i cl.: 75 (Standard)
Fad: Ja
Drue: Chardonnay
Alkohol %: 13
Smag:  Ananas, Banan, Citron, Mango, Pære, 

Smør, æble
Bæredygtighed: Konventionel

Buttery Blanc, 
Chardonnay, 
Napa 2017
The name says it all. Ærkeamerikansk 
med masser af fad, saft og kraft!

Vores californiske hit er fra Napa Valley, det mest ikoniske sted for vindyrkning i The Golden State, og vi er 
stolte af at præsentere en dejlig californisk vin til en rigtig fornuftig pris. 

Navnet afslører ganske enkelt indholdet; en lækker smørfed Chardonnay med friske noter af fersken, 
papaya og citrusskal, fulgt op af varme aromaer af popcorn og sødmefuld fadvanilje. 

Her er en vin, som fylder så godt op, at man næsten bliver mæt af at drikke den. Og vi elsker det, for 
balancen mellem frugtsyren og den cremede mundfylde er så decideret smuk, at vinen altså ryger lige 
ned i løgnhalsen. 

Prøv den til solo, til lyst kød og salater eller pasta med røget laks og fl ødesovs. 

Fun fact: Vi har fået lavet vores egne etiketter, som illustrerer vores ’no nonsense’ holdning til god vin 
og markedsføring. De er designet af Nicolai Bejder og tager udgangspunkt i vinmagernes personlige og 
håndskrevne noter. 

Vinen er pakket godt ind i lækre, småfede fl asker, som også er med til at signalere selve vinenes udtryk. 
Denne fuldfede amerikaner-vin er vores næstbedst sælgende vin efter Kung Fu Girl fra Charles Smith. 

De kan tilsyneladende noget derovre i Staterne.



Årgang: 2016
Fad: Ja
Sødmegrad: Tør
Type: Rød
Flaskestørrelse i cl.: 75 (Standard)
Oprindelsesland: USA
Område: Californien
Drue: Zinfandel
Alkohol %: 14,5
Smag: Blåbær, Fersken, Jordbær, Tobak
Bæredygtighed: Bæredygtig

Robert Mondavi, 
Zinfandel, 
Private Selection
2016

Vores all time klassiske amerikaner-producent Robert Mondavi præsterer her en Zinfandel, som lever op til 
alle forventningerne. 

Druerne stammer fra områder langs den Californiske Centralkyst, hvor varme dage og kølige nætter giver 
de bedste forudsætninger for udvikling af både komplekse smage og koncentreret farve. 

I og med druerne til denne vin høstes om natten, bevares både det ideelle syre- og sukkerniveau. 

Resultatet en mørk rubinrød vin, som er medium-fyldig og en smule tør. 

Den afslører aromaer af modne brombær med hints af rabarber, cedertræ, karamel og sød, ristet eg. 

En balanceret vin med dybde, kompleksitet og Zinfandel-druens typiske intensitet og sødme, men stadig 
med syren i behold. 

Nyd den til en pulled pork sandwich eller en klassisk omgang spaghetti Bolognese.



Årgang: 2014
Fad: Ja
Sødmegrad: Tør
Type: Rød
Flaskestørrelse i cl.: 75 (Standard)
Oprindelsesland: USA
Område: Washington State
Drue: Primotivo
Alkohol %: 14
Smag: Blåbær, Fersken, Jordbær, Tobak
Bæredygtighed: Bæredygtig

Casa Smith 
Primitivo
2014
Temperamentsfuld syditaliener møder 
amerikansk godmodighed

Denne vin er lavet på den drue, som i Italien kaldes Primitivo og i Californien, Zinfandel. 

På trods af Charles Smith’s amerikanske ophav, har han valgt at gå med den italienske betegnelse. Måske 
for at være lidt på tværs, måske for at vise, at stilen netop ikke er fl appy, ligegyldig og sødmefyldt californisk 
men derimod italiensk power, der sparker røv helt nede fra støvlehælen. 

Druerne stammer fra Northridge Vinyard, plantet i 2003, som ligger på en skråning over Colombia Rivers 
fl odbred. 

Under det øverste jordlag fi ndes et lag af kalk og basalt, som gør jorden særlig rig på calcium og jern, og 
som stokkenes rødder skal slås med. 

Det munder ud i en dyster Primitivo, hvor mørke noter af sorte kirsebær, blomme og sødt bagværk sam-
menfl ettes med tørrede urter, kølige sten og aske, og fi ne, fi ne tanniner. 

Faktisk leverer Charles Smith her en dyb, overbevisende og seriøs Washington-vin. 

Køb den fordi den er et helt særligt fund - en kraftvin pakket godt ind i den perfekt fadlagring. 

Den går yderst godt i spænd med BBQ feks. spareribs, lam eller vildt.



Årgang: 2017
Drue: Pinot Noir
Fad: Ja
Sødmegrad: Tør
Type: Rød
Flaskestørrelse i cl.: 75 (Standard)
Oprindelsesland: USA
Område: Californien
Alkohol %: 13,5
Smag:  Hindbær, Kirsebær, Nelliker, Svampe, 

Tranebær
Bæredygtighed: Konventionel

Sincere Red 
Pinot Noir 
Napa
2017
Fuldfed fadbamse med et strejf af Nicolai Bejder. 
Vores egen homie.

Vores californiske hit er fra Napa Valley, det mest ikoniske sted for vindyrkning i The Golden State, og vi er 
stolte af at præsentere en dejlig californisk vin til en rigtig fornuftig pris. 

Her får du masser af fad og masser af røde frugter. Fuldmodne kirsebær og mørk chokolade i næsen, fulgt 
op af hindbær, jordbær, orangelikør, ristede nødder og ikke at forglemme; vanilje. 

Vinen er silkeblød med en fi n balance mellem frugt og tannin. 

Gør sig aldeles godt, hvis den serveres let afkølet til en salat med andebryst og svampe eller til stærke oste. 

Fun fact: Vi har fået lavet vores egne etiketter, som illustrerer vores ’no nonsense’ holdning til god vin og 
markedsføring. De er designet af Nicolai Bejder og tager udgangspunkt i vinmagernes personlige og hånd-
skrevne noter. 

Vinen er pakket godt ind i lækre, småfede fl asker, som også er med til at signalere selve vinenes udtryk.



Årgang: 2016
Drue: Pinot Noir
Fad: Ja
Sødmegrad: Tør
Type: Rød
Flaskestørrelse i cl.: 75 (Standard)
Oprindelsesland: USA
Område: Californien
Alkohol %: 14
Smag:  Hindbær, Kirsebær, Nelliker, Svampe, 

Tranebær
Bæredygtighed: Konventionel

Hitching Post
Hometown 
Pinot Noir
2016
Homie-vinen til hverdagsbrug.  
“You know the day you open a ’61 Cheval Blanc ...  
that’s the special occasion”.

Hometown fra Hitching Post er en entry-level Pinot Noir, et offspring af Highliner, da druerne til denne stam-
mer fra de samme marker, blot yngre stokke. Det giver en mere rund og blød vin, som er knap så struktur-
eret som sin storebror. 

Faktisk vil vi snige os til at kalde den en marmelade-flæsket vin, men på den gode måde, så alle kan lide det 
og alle kan drikke det. 

Det kører sådan set bare derudaf. Den er saftig og frugtet med fokus på noter af blomme, røde kirsebær, 
blomster og søde krydderier. 

Den har en god dybde og balance, som matcher det frugtede udtryk rigtig fint. 

Fadlagringen er nærværende men behersket.



Drue: Syrah, Viognier
Sødmegrad: Tør
Område: Washington State
Oprindelsesland: USA
Flaskestørrelse i cl.: 75 (Standard)
Type: Rød
Fad: Ja
Årgang: 2016
Alkohol %: 14,5
Smag:  Blomme, Blåbær, Chokolade, Cigarkasse, 

Peber, Tobak
Bæredygtighed: Bæredygtig

Charles Smith
Boom Boom 
Syrah 
2017
Eksplosiv krudtugle med europæiske dyder.

Igen afslører navn og titel på denne vin straks hvad du får: en eksplosiv vin, som med vanlig Syrah-mørke 
og fylde, høje tanniner og en god omgang syre, er som en kraftbombe. 

Boom Boom! Syrah er en vin med noter af mørke frugter som solbær, boysenbær, en eftersmag af et godt 
skud sort peber og et touch af allehånde, og dermed masser af fylde til at danse med kødet på din tall-
erken. 

Charles Smith laver vine i et bjergrigt område nær havet, hvilket gør klimaet svingende i forhold til både 
temperaturer og nedbør. Netop derfor bliver det muligt at lave vine i europæisk stil. 

I denne vin læner Charles Smith sig da også opad stilen fra Rhône og tager afstand fra amerikansk eller 
australsk Shiraz, hvor druerne får masser af sol, varme og deraf fedme. 

I stedet byder Boom Boom! Syrah på meget mere peber, krudt, mørk chokolade og lakrids mens den bibe-
holder en god friskhed, så det ikke bliver for tungt. 

Så søger du en let vin til fi sk eller vegetarisk mad, er det ikke Boom Boom! Syrah du skal vælge, da den er 
for dominerende. Derimod går den hånd i hånd med det røde oksekød. 

Køb den fordi du er modig og klar på at prøve en bullshit-fri vin fra en enestående vinmager, der laver ameri-
kansk vin på europæiske dyder; smagfuldt og dybt men ikke for kompliceret.



Årgang: 2016
Fad: Ja
Sødmegrad: Tør
Type: Rød
Flaskestørrelse i cl.: 75 (Standard)
Oprindelsesland: USA
Drue: Syrah
Område: Californien
Alkohol %: 14,5
Smag:  Blomme, Blåbær, Chokolade, Cigarkasse, 

Peber, Tobak
Bæredygtighed: Konventionel

Hitching Post
Big Circle 
Syrah 
2016
Sideways hangout’et kan også lave Syrah.  
Med pebernoter, friskhed og masser af mørke bær.

Denne skønne Syrah er faktisk grunden til, at vi i sin tid tog dette kendte hus ind i Husted Vin porteføljen – 
og ikke pga. deres Pinot Noir, som de ellers slår sig på. 

Druerne stammer fra tre forskellige områder; Purisima Mountain Vineyard, Santa Ynez Valley og Cotton-
wood Canyon vineyards, det vil sige, at druer fra både varme og relativt kølige marker vinificeres separat, 
blandes og lagres på gamle franske fade. 

Resultatet er en vin med masser af krop og kraft, hvor den europæiske og mere stramme stil blander sig 
med det amerikanske og flæskede på en fin og velbalanceret måde. 

Den er ikke amerikaner-bombastisk, og det klæder den rigtig godt. 

Duften byder på et skønt mix af mørk frugt som brombær, kirsebær og blomme samt noter af peber, lakrids 
og lidt kaffe. 

En fint tanninbid og en syre, som harmonerer godt med både de frugtige og mere jordede og krydrede 
noter. Virkelig en skøn vin, som aldrig fejler.



Årgang: 2016
Sødmegrad: Tør
Type: Rød
Flaskestørrelse i cl.: 75 (Standard)
Oprindelsesland: USA
Område: Washington State
Drue: Merlot
Alkohol %: 13,5
Smag:  Blomme, Cedertræ, Chokolade, Hindbær, 

Kirsebær
Bæredygtighed: Bæredygtig

Charles Smith
Velvet Devil 
Merlot
2016
Djævelsk smækker frækkert af en ferm, forfriskende 
og dog fl øjlsblød Merlot.

Charles Smith har en evne til at formidle sine fl askers indhold på en meget enkel måde gennem navn og 
etikettens design, og her får du præcis, hvad du loves; en fl øjlsblød djævel af en vin. 

Vine lavet på Merlot-druen er helt generelt runde, bløde og tilgængelige, og derfor kan rigtig mange godt 
lide at drikke den. 

Det samme gør sig gældende med denne. Den er rund og fyldig med livlige blomsterovertoner og en god 
bund af sorte kirsebær, krydret kanel og cedertræ. 

Tanninerne er ikke så høje, hvilket gør den virkelig behagelig og rar – som at svøbe sig i en varm og blød 
fl øjlskåbe. 

Den kan gå til rigtig mange forskellige retter, men dog ikke alt for fed mad. 

Planlægger du at servere en god bøf, er denne vin perfekt. 

Og tømmes fl asken lidt for hurtigt, kan du altid skyde skylden på djævlen.



Årgang: 2010
Fad: Ja
Sødmegrad: Tør
Type: Rød
Flaskestørrelse i cl.: 75 (Standard)
Oprindelsesland: USA
Område: Washington State
Drue: Merlot
Alkohol %: 14,5
Smag:  Blomme, Ceder, Chokolade, Hindbær, 

Kirsebær
Bæredygtighed: Konventionel

K Vintners
Stoneridge
Merlot
2016
Læderpisk på fl aske.

Hiv en gammel, læderindbunden bog ned fra hylden….snus ind! 

Her har du duften af ’Stoneridge Merlot’. Glat og tilfredsstillende med noter af rød ribs, cedertræ, tobak, 
espresso og krydderier. 

Læn dig tilbage og nyd denne klassiker lavet på 100% Merlot.

Efter 26 måneder på 50% nye, franske egetræsfade er den aromatisk og fokuseret med beskedne tanniner 
og fl ot afrunding.

Den originale tanke med Wines of Substance var kun at producere én vin, nemlig den bedste value for 
money Cabernet Sauvignon nogensinde i Amerika. 

Succesen er siden blevet rullet ud til fl ere vine, alle rene enkelmarksvine fra små men fantastiske plots, som 
giver virkelig høj kvalitet. 

Vinene produceres generelt i små oplag og fl ere årgange har efterhånden fået nær kultstatus, hvilket kan 
kræve opskrivning på ventelister og andre VIP-tiltag for at få fat i de dyre dråber. 

Vi er derfor meget stolte over at have så mange forskellige af disse top-shelf vine tilgængelige. 

Og søger du noget helt særligt, giver vores vinpusher det gerne et skud.


