
Pinot Gris Cuvée
1926 AOC Alsace
2015
75 cl

Vinification du Pinot Gris Cuvée 1926

Ce vin fait partie de la gamme "1926" en hommage au 90ème anniversaire de la
Cave Jean Geiler en 2016. Des nouvelles cuvées issues de nos meilleurs terroirs,
qui en font des vins de très bonne garde.

Après un pressurage adapté dans nos pressoirs pneumatiques, chaque vin sera
vinifié avec le plus grand soin puis élevé quelques mois sur lies fines pour gagner
en structure et révéler leur plus belle expression aromatique.

Description du Pinot Gris Cuvée 1926

Issus d’un de nos plus beaux terroirs de Grand Cru, ce vin vous séduira par sa
grande complexité et son parfait équilibre.
La robe est d’un beau jaune pâle avec de fins reflets argentés. Le nez s’ouvre
immédiatement sur des notes délicates de cannelle et de raisin sec. L’aération
permet de mettre en évidence une petite touche de coing et de poire confite.
La bouche séduit par son amplitude et son équilibre très gastronomique.
Fraicheur et rondeur se tiennent ensemble jusqu’à une très longue finale,
dominée par les notes de fruits secs et une pointe de vanille.

Un très beau vin au grand potentiel de garde, qui pourra faire merveille sur un
foie gras poêlé aux pommes

Aspect technique du Pinot Gris Cuvée 1926

Cépage : Pinot Gris
Consommez entre 8° et 10°C
Sucrosité : 18.3 g/l
Alcool : 13,5°

Situation géographique et sol
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Vinifi kation af Pinot Gris Cuvée 1926:
Denne vin er en del af intervallet “1926” til hyldest af 90-årsdagen for 
Cave Jean Geiler i 2016. Nye årgange er fra vores bedste terroirer, hvilket gør 
vinene meget holdbare.
Eft er et passende tryk i vores pneumatiske presser, vil hver vine blive vinifi ceret 
med den største omhu. Dereft er vil den ligge på fade nogle måneder for at opnå 
struktur og afsløre dens smukkeste aromatiske udtryk.

Beskrivelse af Pinot Gris Cuvée 1926
Fra en af   vores fi neste Grand Cru terroirs vil denne vin forføre dig med sin store 
kompleksitet og perfekte balance.
Farven er smuk lysegul med fi ne sølvfarvede højdepunkter. I næsen åbner den sig 
straks med delikate noter af kanel og rosin. Luft ning afslører et strejf af kvæde og 
syltede pære.
Munden forføres ved dens store udsving og dens meget gastronomiske balance. 
Friskhed og rundhed står sammen til en meget lang fi nish, domineret af noter af 
tørret frugt og et strejf af vanille.

En meget smuk vin med stort potentiale, som vil være vidunderlig til 
foie gras poêle aux pommes (stegt foie gras på æbler tilberedt med vinaigre, 
peber, salt og muscatnød).

Teknisk aspekt af Pinot Gris Cuvée 1926:
Druer:  Pinot Gris
Servering 8 ° og 10 ° C
Sødme: 18,3 g / l
Alkohol: 13,5 °
Sted:  Turckheim
Undergrund: Privilegeret jord af granitisk natur.
Gemmetid: 4 til 6 år.



Kaefferkopf AOC
Grand Cru Alsace
2016
75 cl

Vinification du Kaefferkopf Grand Cru

La vendange est exclusivement faite à la main. Les raisins sont délicatement
pressés et la clarification des jus se fait naturellement à basse température. Les
fermentations sont lentes et l’élevage sur lies fines de 9 mois minimum, confère
au vin le gras, l’expression intense et complexe des plus Grands Vins Blancs de ce
monde.

Description du Kaefferkopf Grand Cru

Doté d'une belle robe dorée aux reflets chauds, ce grand vin vous invite à une
explosion aromatique dès le premier nez : nuances de fleurs et de fruits
exotiques, le tout teinté d'épices. En bouche, l'attaque est ample et charmeuse, la
puissance se mêle parfaitement avec cette note aromatique caractéristique du
Kaefferkopf.

Aspect technique du Kaefferkopf Grand Cru

Cépage : Assemblage de Riesling, Pinot Gris et Gewurztraminer
Consommez entre 8° et 10°C
Sucrosité : 21,3 g/l
Alcool : 12,4°

Situation géographique et sol

Grand Cru situé à Ammerschwihr, en coteaux, avec un ensoleillement maximal.
Substrat géologique complexe associant le granite sur les parties les plus élevées,
au calcaire et grès en contrebas.

Potentiel de garde : 5 à 7 ans.
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Vinifi cering af Kaeff erkopf Grand Cru
Høsten er udelukkende håndplukket. Druerne presses forsigtigt, og klaring af saft en 
udføres naturligt ved lav temperatur. 
Gæringen er langsom, og aldringen på fade i mindst 9 måneder giver vinen den 
fede, det intense og komplekse udtryk, som for de allerstørste hvide vine i denne 
verden.

Beskrivelse af Kaeff erkopf Grand Cru
Denne fl otte vin byder på en smuk gylden kappe med varme refl ekser, og inviterer 
dig til en aromatisk eksplosion fra den første næse: Blomster og eksotiske frugter, 
alting med krydderier. På ganen er angrebet fuldt og charmerende, kraft en passer 
perfekt sammen med denne karakteristiske aromatiske smag af Kaeff erkopf.

Teknisk aspekt af Kaeff erkopf Grand Cru:
Druer: Blanding af Riesling, Pinot Gris og Gewurztraminer
Servering: 8 ° og 10 ° C
Sødme: 21,3 g / l
Alkohol:  12.4 °

Placering og jord
Grand Cru ligger i Ammerschwihr, i bakkene, med maksimal solskin. Kompleks ge-
ologisk underlag, der forbinder granit på de højeste dele, med kalksten og sandsten 
nedenfor.

Holdbarhed: 5 til 7 år.
 



Cuvée les 3 Coteau 2017  
 
 
BAUDRY-DUTOUR est né en 2003 de l’association de Christophe BAUDRY, propriétaire à 
Cravant les Coteaux du Domaine de la Perrière, fils et petit fils de vigneron, homme du terroir 
porteur et garant de la tradition, et de Jean-Martin DUTOUR qui s’est installé Domaine du Roncée 
en 1993 après avoir obtenu les diplômes d’ingénieur agronome et d’oenologue.  
 
Cette cuvée est issue de l’assemblage des petites parcelles de Chenins Blancs provenant de 
3 Coteaux : Coteau des Chénaies du Domaine de la Perrière, Coteau des Chenanceaux du 
Domaine du Roncée et Coteau de l'Olive, parcelle plantée en 2008 et récoltée pour la première 
fois en 2010. 
 
On trouve sur l'ensemble de l'appellation de CHINON moins de 100 Ha de vignes destinées au 
CHINON Blanc. Les meilleurs terroirs sont les terroirs argilo-calcaires ou d'argiles à silex. 
 

 

Millésime  
 
Superficie  
 
Terroir  
 
Cépage  
 
Age des vignes  
 
Taille  
 
Rendements  
 
Vinification  
 
 
 
 
Elevage  
 
Alcool  
 
Sucres résiduels  
 
T° de service  
 
Conservation  
 
Dégustation  
 
 
Mets-vin  

2016 
 
3 ha 50 
 
Coteau argilo-calcaire  
 
Chenin Blanc appelé aussi « Pineau de la Loire »  
 
Jeunes vignes de moins de 20 ans  
 
Guyot simple  
 
50 Hl/Ha  
 
Les grappes cueillies à maturité sont pressées 
sans attendre. Débourbage sévère puis 
fermentation en cuve inox à basse température. 
Pas de fermentation malo-lactique 
 
100% en cuve inox, quelques mois sur lies  
 
12,5 %  
 
Inférieurs à 1 g/L  
 
10 / 12°C  
 
2 à 3 ans  
 
Nez flatteur d'agrumes, de fruits exotiques. 
Bouche fraîche.  
 
Servir en apéritif, sur une terrine de poissons ou 
des desserts sucrés  

 

 

BAUDRY-DUTOUR blev startet i 2003 af Christophe BAUDRY, ejeren af Cravant les Coteaux, 
Domaine de la Perrière, søn og barnebarn af vinproducent, lokalmand og bærer af traditionen og 
Jean-Martin DUTOUR, der flyttede til Domaine du Roncée i 1993 efter eksamen som agronom og 
oenolog.
Denne cuvée er dannet ved samlingen af små parceller fra Chenins Blancs indeholdende
 3 Coteaux: Coteau des Chénaies Domaine de la Perrière, Coteau Chenanceaux Domaine du Roncée 
og Coteau de l’Olive, beplantet i 2008 og høstet til første gang i 2010.
Med benævnelsen CHINON findes mindre end 100 ha vinstokke beregnet til CHINON Blanc. De 
bedste jordarter er jordarterne ler-kalksten eller ler-flint.

Jordareal 3 ha

Jordbund Coteau argilo-calcaire

Druer Chenin Blanc appelé aussi « Pineau de la Loire »

Alder på vinstokke Jeunes vignes de moins de 20 ans

Høst 50 Hl/Ha

Vinifikation  Druerne plukkes ved modenhed presses straks. 
Store urenheder fjernes inden fermentering  
i rustfrie ståltanke ved lav temperatur. Ingen 
malolaktisk* fermentering.

Lagring 100% på ståltanke. Nogle måneder på fad.

Alkohol 12,5 %

Sødme Mindre end 1 g/l

Servering 10 / 12°C

Holdbarhed 2 à 3 ans

Smag  Flatterende næse af citrus, eksotiske frugter. Frisk 
mund.

Servering:  Serveres til apperatif eller til dessert.

*Malolaktisk gæring er en systematisk proces, som anvendes til stort set alle typer rødvine og få grønne 
druesorter som fx Chardonnay. Den malolaktiske gæring er afledt af den alkoholiske gæringsproces, 
som sættes i gang når gærcellerne kommer i kontakt med sukkeret i selve druen. Uden på drueskallen 
lever der gærceller, og det er når skallen brydes og disse kommer i kontakt med sukkeret i druemosten, 
at den alkoholiske gæringsproces starter. Sukker bliver omdannet til alkohol, og er det egentlige første 
led i den omfattende vinifikationsproces, som ender ud med slutproduktet vin. Druemosten fra den 
alkoholiske gæring er meget rå, stærk og grumset i udtrykket.





 

 

  

 
 

 

 

 

 

    

LeverandørLeverandørLeverandørLeverandør
Vinovalie

LandLandLandLand
Frankrig

OmrådeOmrådeOmrådeOmråde
Sydvestfrankrig

UnderområdeUnderområdeUnderområdeUnderområde
Cahors

Type/FarveType/FarveType/FarveType/Farve
Hvidvin

DrueDrueDrueDrue
10% Sauvignon Blanc
90% Chardonnay

DyrkningDyrkningDyrkningDyrkning
Traditionel

Riedel glasRiedel glasRiedel glasRiedel glas
Chardonnay / Viognier

ServeringsforslagServeringsforslagServeringsforslagServeringsforslag
Apéritif
Skaldyr
Fisk - lys

SmagekommentarerSmagekommentarerSmagekommentarerSmagekommentarer
Duften har primære
aromaer af æble og
lemon, som efter et par
år på flaske går mere
hen mod fersken,
abrikos og tropisk frugt.
Smagen er fyldig med en
sprød syre, som giver
vinen en god friskhed.

AlkoholAlkoholAlkoholAlkohol
12,50%

ProptypeProptypeProptypeProptype
Kork

Château de Cayx, der ligger i hjertet af Cahors-distriktet, kan spores
helt tilbage til det 15. århundrede, hvor det blev opført for at
kontrollere sejladsen på Lot-floden. Slottet er bygget på skråningen af
en bakke, hvorfra man kan se Lot-floden og den lille landsby Caïx, der
hører ind under Luzech-kommune.
Dronning Margrethe og Prinsgemalen, født Henri de Laborde de
Monpezat, købte Château de Cayx i i 1974, hvorefter det undergik
omfattende renoveringer. Prinsgemalen, der stammer fra området og
er en stor kunstelsker, har over en årrække genskabt en tro og
autentisk arkitektonisk arv.
 I dag fremstår slottet derfor som en smuk residens fra det 18.
århundrede med fire runde tårne, der kan føres tilbage til det 15.
århundrede, og et hjørnetårn, der dominerer bygningsværket. Foran
den sydlige facade vender en stor terrasse ud mod vinmarkerne.
Efter initiativ fra Prins Henrik har Château de Cayx med tiden
genvundet sine imponerende 21 hektar store vinmarker, der ideelt
vender mod syd og ned mod en bugtning på Lot-floden. Terroirets
øvre del ligger på overvejende kalkstensterrasser og den lavere del på
kalkstensterrasser med grus og nedstyrtet masse fra kalkstensplateauet.
80% af markerne er beplantet med Malbec, og bortset fra 4 ha
Chardonnay, er den resterende del tilplantet med Tannat og Merlot -
og alle markerne dyrkes så miljøvenligt og skånsomt som muligt. Da
vinmarkerne gradvis er genplantet siden 1975, har Château de Cayx's
vinstokke en gennemsnitsalder på ca. 25 år.
Stavemåden for stednavnet Caïx har de seneste århundreder ændret sig
flere gange. Som eksempler kan nævnes Caysse, Cays, Cais eller Caïx.
Prins Henrik valgte stavemåden Cayx, der er lettere at udtale, blandt
andet for også at undgå en forkert tvelyd af det franske fonem "ai".

Château de Cayx har gennem mange år været kendt for sine stabile,
klassiske, men også relativt almindelige Cahors-vine. Slottet har dog
taget et kvantespring op ad kvalitetsranglisten siden 2009, hvor man
ansatte den unge ønolog og winemaker, Alexandre Gélis. Alexandre
Gélis så med det samme det store uudnyttede potentiale i Château de
Cayx, og han har lige siden sin tiltrædelse arbejdet målrettet i
samarbejde med Prinsgemalen mod en strammere styring og
forbedring af slottets forskellige vine. Og at det har givet pote, er
slående, når man smager Château de Cayx' seneste årgange. De er kort
og godt et benchmark for, hvor langt man kan nå med den rette
tankegang og målsætning - uden at gå på kompromis med de enkelte
vines autentiske og lokale særpræg!

Navnet Cigaralle er en lokal Toulouse-betegnelse for et lysthus, som
typisk benyttes til hvile og rekreation i de varme sommerdage. Et
sådant lysthus blev opført på Château de Cayx i det 18. århundrede og
var den tidligere ejer Markis de Pompignan's foretrukne
inspirationssted, når han skrev digte.

Vinen blev serveret til den store Gallamiddag i anledningen af Hendes
Majestæt Dronning Margrethe d. II’s 40 års jubilæum som regent.

La Cigaralle Blanc, 3/4  ltr.
Vinovalie, AOP



Vores vinstokke dyrkes på jord af kalksten og tuff eau, 
“Tuff es”, (Tuff eau er en limsten fra Loire Valley i Frankrig). 
Dette giver vinen denne fl eksible og denne aromatiske duft . 

Det semi-oceaniske klima er perfekt til dyrkning af 
Cabernet Franc. 

Vores marker er orienteret nord-syd. De drager fordel af 
et optimalt solskin og giver druer af meget høj kvalitet. 

 Clos de la Collarderie’s marker er omgivet af høje mure af 
tuff eau.

Dyrkning: Vi dyrker vores vin med omtanke og med 
respekt for miljøet og vores vinmarker. Vores vinstokke er 
omgærdet af græs på en naturlig måde, dette begrænser 
jorderosion.

Vinfremstilling: Det er en vin fra vores bedste vinstokke, 
der vokser på vores bedste terroirer. De er omkring 
halvtreds år gamle. Den er lagret i fade af fransk egetræ 
i 12 til 18 måneder.

Druesortet: 100% Cabernet Franc 

En granatrød farve, der går hen mod tegl. Den er dyb 
og krystalklar. Den har en intens og kompleks næse. 
Hovednotatet er blandede frugter. 

I munden, et blødt angreb, le boisé est fondu*, hvilket på en 
gang gør den rund og kraft fuld. 

Den kan lagres i 10 til 15 år (og mere). 

Denne vin vil gå perfekt til vildt, såsom hjorte eller 
vildsvin. Men også med modne oste.

Temperaturen: Mellem 15 og 18 grader.

* kan jeg umiddelbart ikke oversætte andet som “skovklædt og smeltet” 
og det lyder som volapyk.

Clos de la Collarderie 2010

https://domainedelabbaye.wordpress.com/notre-clos-de-la-collarderie/








               





      


                   
                   

























































        
       

        
         
         











        








Oprindelsen af   Château de La Grille dateres tilbage til det 15. og 16. århundrede, det blev omdannet og renoveret i det  
19. århundrede af

Marquis Gustave de Cougny, berømt historiker og advokat i Chinon, der udviklede Château’et ved at opføre et kapel og udhuse. 
Ejendommen strækker sig derefter over hundrede hektar, opdelt i hvedeland, skov, græsgange og nogle vinmarker. Det er på dette 
tidspunkt, at La Grille bliver “referencen for Chinonais kvalitet”.

Albert GOSSET, fra en lang række champagne vinavlere (14 generationer siden 1584) erhvervede chateau’et i 1951, og fortsætter 
med at udvide og forbedre en state-of-the-art vinstruktur. I 1995 blev slottet og dets domæne Sylvie og Laurent Gosset’s ejendom, 
som yderligere forbedrer kvaliteten og præsentationen af   vinene.

Siden begyndelsen af   2009 har Château de La Grille bundet sin skæbne til BAUDRY-DUTOUR, Vignerons i Chinon.

De stræber sig efter for at bevare sine traditioner og deres terroir – og altid garantere kvalitetsvine. I 2009 er deres første årgang 
høstet, fremstillet på Château de La Grille.

Årgang 2014

Areal 20 hektarer

Jordbund Argilo kalksten

Druer Cabernet Franc, også kaldt “Breton”

Alder på vinstokke Mindst 50 år

Klipning Guyot simple

Afkast 32 hl/ha

Fremstilling  Håndplukket midt i oktober, druer falder med naturlig  
tyngdekraft i rustfrie ståltanke, som er termoreguleret og udstyret  
med mekanisk standsning til en bedre udvinding af farve, aroma 
og tanniner. Efter mere end 2 uger med opløsning, bliver vinen 
adskilt fra marcs (hud, frø og pulp) før malolaktisk* fermentering. 
(* er fermenteringen af vin, der omdanner æblesyre til mælkesyre)

Lagring  12 måneder på fade (50%) og i tanke (50 %)

Alkohol 13%

Servering 18˚

Holdbarhed 5-7 år.

Smagkommentar  Granatrød, klar farve. Næsen af undergræsning og sorte frugter. 
Frisk i munden, kompleks og krydret med karakter af vanilje, 
peber, nelliker. Lang eftersmag.

 God til rødt kød, nyrer og vildt.



 

 

  

 
 

 

 

 

 

    

LeverandørLeverandørLeverandørLeverandør
Vinovalie

LandLandLandLand
Frankrig

OmrådeOmrådeOmrådeOmråde
Sydvestfrankrig

UnderområdeUnderområdeUnderområdeUnderområde
Cahors

Type/FarveType/FarveType/FarveType/Farve
Rødvin

DrueDrueDrueDrue
100% Malbec

FadlagringFadlagringFadlagringFadlagring
12 mdr.

DyrkningDyrkningDyrkningDyrkning
Traditionel

Riedel glasRiedel glasRiedel glasRiedel glas
Syrah / Shiraz

ServeringsforslagServeringsforslagServeringsforslagServeringsforslag
Mørkt kød
Vildt

VinifikationVinifikationVinifikationVinifikation
Den alkoholiske gæring
finder sted på rustfrie
ståltanke, hvorefter
vinen lægges på
egetræsfade, hvor den
lagrer i 12-18 måneder,
mens den malolaktiske
gæring finder sted.
Vinen filtreres
efterfølgende og tappes
på flaske.

SmagekommentarerSmagekommentarerSmagekommentarerSmagekommentarer
Mørk tæt farve med et
let lilla skær i kanten.
Duften har toner af
solbær, blommer og
brombær. I vinens unge
år er smagen
kendetegnet ved
markerede tørre tanniner
og høj syre. Med
lagringen polymiserer
tanninerne langsomt, og
syren integreres,
hvorved vinen får en flot
kombination af elegance
og fasthed.

AlkoholAlkoholAlkoholAlkohol
12,50%

Château de Cayx, der ligger i hjertet af Cahors-distriktet, kan
spores helt tilbage til det 15. århundrede, hvor det blev opført for
at kontrollere sejladsen på Lot-floden. Slottet er bygget på
skråningen af en bakke, hvorfra man kan se Lot-floden og den
lille landsby Caïx, der hører ind under Luzech-kommune.
Dronning Margrethe og Prinsgemalen, født Henri de Laborde de
Monpezat, købte Château de Cayx i i 1974, hvorefter det undergik
omfattende renoveringer. Prinsgemalen, der stammer fra området
og er en stor kunstelsker, har over en årrække genskabt en tro og
autentisk arkitektonisk arv.
 I dag fremstår slottet derfor som en smuk residens fra det 18.
århundrede med fire runde tårne, der kan føres tilbage til det 15.
århundrede, og et hjørnetårn, der dominerer bygningsværket.
Foran den sydlige facade vender en stor terrasse ud mod
vinmarkerne.
Efter initiativ fra Prins Henrik har Château de Cayx med tiden
genvundet sine imponerende 21 hektar store vinmarker, der ideelt
vender mod syd og ned mod en bugtning på Lot-floden. Terroirets
øvre del ligger på overvejende kalkstensterrasser og den lavere del
på kalkstensterrasser med grus og nedstyrtet masse fra
kalkstensplateauet. 80% af markerne er beplantet med Malbec, og
bortset fra 4 ha Chardonnay, er den resterende del tilplantet med
Tannat og Merlot - og alle markerne dyrkes så miljøvenligt og
skånsomt som muligt. Da vinmarkerne gradvis er genplantet siden
1975, har Château de Cayx's vinstokke en gennemsnitsalder på ca.
25 år.
Stavemåden for stednavnet Caïx har de seneste århundreder
ændret sig flere gange. Som eksempler kan nævnes Caysse, Cays,
Cais eller Caïx. Prins Henrik valgte stavemåden Cayx, der er
lettere at udtale, blandt andet for også at undgå en forkert tvelyd
af det franske fonem "ai".

Château de Cayx har gennem mange år været kendt for sine
stabile, klassiske, men også relativt almindelige Cahors-vine.
Slottet har dog taget et kvantespring op ad kvalitetsranglisten
siden 2009, hvor man ansatte den unge ønolog og winemaker,
Alexandre Gélis. Alexandre Gélis så med det samme det store
uudnyttede potentiale i Château de Cayx, og han har lige siden sin
tiltrædelse arbejdet målrettet i samarbejde med Prinsgemalen mod
en strammere styring og forbedring af slottets forskellige vine. Og
at det har givet pote, er slående, når man smager Château de Cayx'
seneste årgange. De er kort og godt et benchmark for, hvor langt
man kan nå med den rette tankegang og målsætning - uden at gå
på kompromis med de enkelte vines autentiske og lokale særpræg!
Lige fra den forførende hvidvin over den læskende rosé til de
mørke, dybe og meget insisterende rødvine, som man kan vælge
at nyde let og uforpligtende eller fordybe sig i med en viden/
forståelse for fransk kultur og den ultimative kombination af
gastronomi og vin.

Chateau de Cayx Rouge, 3/4 ltr.
Vinovalie, AOP



 

 

  

 
 

 

 

 

 

    

LeverandørLeverandørLeverandørLeverandør
Vinovalie

LandLandLandLand
Frankrig

OmrådeOmrådeOmrådeOmråde
Sydvestfrankrig

UnderområdeUnderområdeUnderområdeUnderområde
Cahors

Type/FarveType/FarveType/FarveType/Farve
Rødvin

DrueDrueDrueDrue
Malbec

DyrkningDyrkningDyrkningDyrkning
Traditionel

Riedel glasRiedel glasRiedel glasRiedel glas
Syrah / Shiraz

ServeringsforslagServeringsforslagServeringsforslagServeringsforslag
Mørkt kød
Vildt

SmagekommentarerSmagekommentarerSmagekommentarerSmagekommentarer
Les aquarelles de Sa
Majeste la Reine de
Danemark er intens og
kompleks. Vinen
kommer fra 35 år gamle
vinstokke på kun syv
hektarer sydvendt jord,
rig på ler og kalksten.
Her er tale om en
klassisk, fuldfed Malbec
med en fyldig aroma af
røde og mørke bær. En
stor smagsoplevelse,
hvor tungen bliver mødt
med krydrede noter og
silkebløde tanniner. En
elegant vin, som kan stå
i mange år og er oplagt
som samleobjekt.

AlkoholAlkoholAlkoholAlkohol
13,50%

ProptypeProptypeProptypeProptype
Kork

Château de Cayx, der ligger i hjertet af Cahors-distriktet, kan
spores helt tilbage til det 15. århundrede, hvor det blev opført for
at kontrollere sejladsen på Lot-floden. Slottet er bygget på
skråningen af en bakke, hvorfra man kan se Lot-floden og den
lille landsby Caïx, der hører ind under Luzech-kommune.
Dronning Margrethe og Prinsgemalen, født Henri de Laborde de
Monpezat, købte Château de Cayx i i 1974, hvorefter det undergik
omfattende renoveringer. Prinsgemalen, der stammer fra området
og er en stor kunstelsker, har over en årrække genskabt en tro og
autentisk arkitektonisk arv.
I dag fremstår slottet derfor som en smuk residens fra det 18.
århundrede med fire runde tårne, der kan føres tilbage til det 15.
århundrede, og et hjørnetårn, der dominerer bygningsværket.
Foran den sydlige facade vender en stor terrasse ud mod
vinmarkerne.
Efter initiativ fra Prins Henrik har Château de Cayx med tiden
genvundet sine imponerende 21 hektar store vinmarker, der ideelt
vender mod syd og ned mod en bugtning på Lot-floden. Terroirets
øvre del ligger på overvejende kalkstensterrasser og den lavere del
på kalkstensterrasser med grus og nedstyrtet masse fra
kalkstensplateauet. 80% af markerne er beplantet med Malbec, og
bortset fra 4 ha Chardonnay, er den resterende del tilplantet med
Tannat og Merlot - og alle markerne dyrkes så miljøvenligt og
skånsomt som muligt. Da vinmarkerne gradvis er genplantet siden
1975, har Château de Cayx's vinstokke en gennemsnitsalder på ca.
25 år.
Stavemåden for stednavnet Caïx har de seneste århundreder
ændret sig flere gange. Som eksempler kan nævnes Caysse, Cays,
Cais eller Caïx. Prins Henrik valgte stavemåden Cayx, der er
lettere at udtale, blandt andet for også at undgå en forkert tvelyd
af det franske fonem "ai".

Château de Cayx har gennem mange år været kendt for sine
stabile, klassiske, men også relativt almindelige Cahors-vine.
Slottet har dog taget et kvantespring op ad kvalitetsranglisten
siden 2009, hvor man ansatte den unge ønolog og winemaker,
Alexandre Gélis. Alexandre Gélis så med det samme det store
uudnyttede potentiale i Château de Cayx, og han har lige siden sin
tiltrædelse arbejdet målrettet i samarbejde med Prinsgemalen mod
en strammere styring og forbedring af slottets forskellige vine. Og
at det har givet pote, er slående, når man smager Château de Cayx'
seneste årgange. De er kort og godt et benchmark for, hvor langt
man kan nå med den rette tankegang og målsætning - uden at gå
på kompromis med de enkelte vines autentiske og lokale særpræg!
Lige fra den forførende hvidvin over den læskende rosé til de
mørke, dybe og meget insisterende rødvine, som man kan vælge
at nyde let og uforpligtende eller fordybe sig i med en viden/
forståelse for fransk kultur og den ultimative kombination af
gastronomi og vin.

Les Aquarelles de Majeste
Vinovalie, AOP



 

 

  

 
 

 

 

 

 

    

LeverandørLeverandørLeverandørLeverandør
Vinovalie

LandLandLandLand
Frankrig

OmrådeOmrådeOmrådeOmråde
Sydvestfrankrig

UnderområdeUnderområdeUnderområdeUnderområde
Cahors

Type/FarveType/FarveType/FarveType/Farve
Rødvin

DrueDrueDrueDrue
Malbec

FadlagringFadlagringFadlagringFadlagring
12 mdr.

DyrkningDyrkningDyrkningDyrkning
Traditionel

Riedel glasRiedel glasRiedel glasRiedel glas
Syrah / Shiraz

ServeringsforslagServeringsforslagServeringsforslagServeringsforslag
Mørkt kød
Bøf (på grillen)
Stegeretter

VinifikationVinifikationVinifikationVinifikation
Le Prince Frederik 50 ans
er produceret
udelukkende på fuld-
modne Malbec-druer, der
alle er håndsorteret i
vineriet før selve
vinifikationen. Efter endt
gæring er vinen lagret i
12-18 måneder på
franske egetræsfade.

SmagekommentarerSmagekommentarerSmagekommentarerSmagekommentarer
Den er præget af noter
af røde frugter, et let
krydret touch og
silkebløde tanniner. En
vin, som også franske
tunger sætter pris på, i
det den netop har
vundet guld ved
prestige-fyldte Concours
Général Agricole i Paris.

AlkoholAlkoholAlkoholAlkohol
13,50%

ProptypeProptypeProptypeProptype
Kork

Danmarks kommende konge, H.K.H. Kronprins
Frederik, fylder 50. Det er en begivenhed, den
folkelige Kronprins deler med tusinder af danskere
fra Esbjerg til Århus, fra Odense til Aalborg og
København. En dag, som bliver set frem til - og en
dag, som vil blive fejret på behørig vis i såvel de
små stuer, som i den fine balsal på Amalienborg.
Det en én af de begivenheder, der binder os sammen
og som vil blive husket i årene, der kommer. Et
fixpunkt i vores kollektive hukommelse og med til at
definere os som danskere.
Det er naturligvis også en begivenhed, som kræver
en helt særlig vin. Og hvem andre end Chateau de
Cayx, netop afdøde Prins Henriks vinslot, kan
producere den helt rigtige vin til denne store dag?
En vin, som på symbolsk vis er en flot gestus fra den
netop afdøde prins i et særlig forår for Kongehuset -
og en hilsen fra én generation til den næste.
Men det er også en vin for dig og mig.  En vin, der
er værd at gemme – eller blot drikke på den store
dag sammen med resten af danskerne.

Le Prince Frederik 50 ans Rouge
Vinovalie, AOP



 

 

  

 
 

 

 

 

 

    

LeverandørLeverandørLeverandørLeverandør
Vinovalie

LandLandLandLand
Frankrig

OmrådeOmrådeOmrådeOmråde
Sydvestfrankrig

UnderområdeUnderområdeUnderområdeUnderområde
Cahors

Type/FarveType/FarveType/FarveType/Farve
Rødvin

DrueDrueDrueDrue
100% Malbec

DyrkningDyrkningDyrkningDyrkning
Traditionel

Riedel glasRiedel glasRiedel glasRiedel glas
Syrah / Shiraz

ServeringsforslagServeringsforslagServeringsforslagServeringsforslag
Mørkt kød
Vildt
Krydrede retter

VinifikationVinifikationVinifikationVinifikation
Traditionel med 16
måneders lagring på nye
egetræsfade.

SmagekommentarerSmagekommentarerSmagekommentarerSmagekommentarer
Mørk dybrød farve med
et svagt mørkerødt skær.
Duften har toner af
solbær, blommer, figner,
brombær og cedertræ.
Smagen er tæt med
masser af modne
tanniner, høj syre og
lang kompleks
eftersmag.

AlkoholAlkoholAlkoholAlkohol
13,50%

ProptypeProptypeProptypeProptype
Kork

Château de Cayx, der ligger i hjertet af Cahors-distriktet, kan
spores helt tilbage til det 15. århundrede, hvor det blev opført for
at kontrollere sejladsen på Lot-floden. Slottet er bygget på
skråningen af en bakke, hvorfra man kan se Lot-floden og den
lille landsby Caïx, der hører ind under Luzech-kommune.
Dronning Margrethe og Prinsgemalen, født Henri de Laborde de
Monpezat, købte Château de Cayx i i 1974, hvorefter det undergik
omfattende renoveringer. Prinsgemalen, der stammer fra området
og er en stor kunstelsker, har over en årrække genskabt en tro og
autentisk arkitektonisk arv.
 I dag fremstår slottet derfor som en smuk residens fra det 18.
århundrede med fire runde tårne, der kan føres tilbage til det 15.
århundrede, og et hjørnetårn, der dominerer bygningsværket.
Foran den sydlige facade vender en stor terrasse ud mod
vinmarkerne.
Efter initiativ fra Prins Henrik har Château de Cayx med tiden
genvundet sine imponerende 21 hektar store vinmarker, der ideelt
vender mod syd og ned mod en bugtning på Lot-floden. Terroirets
øvre del ligger på overvejende kalkstensterrasser og den lavere del
på kalkstensterrasser med grus og nedstyrtet masse fra
kalkstensplateauet. 80% af markerne er beplantet med Malbec, og
bortset fra 4 ha Chardonnay, er den resterende del tilplantet med
Tannat og Merlot - og alle markerne dyrkes så miljøvenligt og
skånsomt som muligt. Da vinmarkerne gradvis er genplantet siden
1975, har Château de Cayx's vinstokke en gennemsnitsalder på ca.
25 år.
Stavemåden for stednavnet Caïx har de seneste århundreder
ændret sig flere gange. Som eksempler kan nævnes Caysse, Cays,
Cais eller Caïx. Prins Henrik valgte stavemåden Cayx, der er
lettere at udtale, blandt andet for også at undgå en forkert tvelyd
af det franske fonem "ai".

Château de Cayx har gennem mange år været kendt for sine
stabile, klassiske, men også relativt almindelige Cahors-vine.
Slottet har dog taget et kvantespring op ad kvalitetsranglisten
siden 2009, hvor man ansatte den unge ønolog og winemaker,
Alexandre Gélis. Alexandre Gélis så med det samme det store
uudnyttede potentiale i Château de Cayx, og han har lige siden sin
tiltrædelse arbejdet målrettet i samarbejde med Prinsgemalen mod
en strammere styring og forbedring af slottets forskellige vine. Og
at det har givet pote, er slående, når man smager Château de Cayx'
seneste årgange. De er kort og godt et benchmark for, hvor langt
man kan nå med den rette tankegang og målsætning - uden at gå
på kompromis med de enkelte vines autentiske og lokale særpræg!

For at fejre Hendes Majestæt Dronning Margrethe d. II’s 70 års
fødselsdag, har Hans Kongelige Højhed Prins Henrik af Danmark
udvalgt en specialcuvée fra sit slot, som er dedikeret den festlige
begivenhed og den kongelige fødselar.

Cuvee Majeste Rouge, 3/4  ltr.
Vinovalie, AOP


