
Pomerols er en lille landsby med bare 1598 indbyggere. Den nyder en nærmest 
malerisk smuk beliggenhed, få kilometer fra Pezenas med det kejsende Mont 
Saint Clair mod vest, garrigue sletterne mod nord og l'Etang de Thau og 
Middelhavet med Cap d'Agde mod syd. Vinmarkerne strækker sig på Pomerols 
så karakteristiske solterrasser, der består af en ler og kalkstensholdig jord, der er 
særdeles egnet til vindyrkning. Lokalt kaldes disse terasser "COSTIERES".

Førende i Les Costières de Pomeróls
Bedste producent i området er La Cave de Pomerols, der er kendt som en af de 
bedste adresser i hele Languedoc-Roussillon området, når det gælder det 
vigtige pris/kvalitetsforhold. Succesen skyldes foruden det gode terroir, hvor 
kølende briser fra havet bevarer en livgivende friskhed i druernes aromaer, i høj 
grad vinmager Jean Veyriers evner og talent. Jean konsulterer endvidere for flere 
vinerier i Sydafrika.

Saint Peyre Chardonnay
Denne fyldige og lækre vin fremstilles af solmodne Chardonnay druer dyrket på 
de ler- og limstensholdige terrasser nær l'Etang de Thau lagunen. Der høstes 
ved 12,5 - 13 % potentiel alkohol og druerne selekteres allerede i vinmarken. Ved 
ankomsten til kældrene afstilkes druerne og gennemgår de næste 6 - 10 timer en 
kold maceration på drueskindet, hvorefter druerne presses i skånsomme 
pneumatiske presser. Mosten klares natten over ved hjælp af tyngdekraften, 
hvorefter gæringens processen går i gang. For at indkapsle de fine aromaer 
tappes vinen tidligt og flaskerne forsegles med det teknisk sete perfekte 
skruelåg.

Fyldig, frugtagtig og blød Chardonnay
Saint Peyre Chardonnay er et perfekt eksempel på, hvor gode de bedste 
Sydfranske Chardonnay vine, fra de køligste områder med limstens jorde, er. De 
solmodne Chardonnay aromaer er rige og intense. Smagen er både 
velstruktureret og generøs og med en livgivende friskhed i finishen. En utrolig 
alsidig hvidvin, der yder sit bedste til langt de fleste retter med fisk og skaldyr, en 
lækker sommersalat eller retter med lyst kød og fjerkræ. Bør nydes ung og af 
store rummelige glas.

2016 SAINT-PEYRE CHARDONNAY
Vin de Pays d´Oc

Cave Les Costières de Pomérols - Languedoc-Roussillon, Frankrig

Hvidvin - Chardonnay



Domaine Vincent Delaporte
Domaine Vincent Delaporte hører blandt de bedste i Sancerre. Der er tale om et 
familiebrug med 33 ha. vinmarker fordelt på ca. 35 små parceller. 
Gennemsnitsalderen på vinstokkene er 35 år og dermed helt ideel. 60% af 
parcellerne ligger på de berømte Sancerre ”Silex” jorde, resten er på stenede og 
kalkholdige jorde. Netop antallet af små parceller med små differencer i 
eksposition og jordbund er med til at øge kompleksiteten i vinene.
Vingården er gennem generationer gået i arv fra far til søn, og siden 2010 er det 
den unge og passionerede Matthieu Delaporte, der lægger al sin energi i at 
perfektionere domainets vine. Bl.a. er han i færd med at omlægge til biodynamisk 
dyrkning og høster med langt lavere udbytter end tidligere. I 2016 blev samtlige 
druer desuden håndhøstet – for første gang i 30 år!

Sancerre Blanc
Mattieu Delaporte vinificerer Domainets hvide Sancerre efter klassisk model. 
Druerne presses langsomt og skånsomt i pneumatiske presser. Efter en let 
klaring ved naturlig bundfældning gæres mosten ved 18 grader i rustfri ståltanke. 
Vinteren over lagres den unge vin på ”le Lie” og tappes i maj for at bevare 
maksimal aroma og friskhed. I glasset får du en topklasse Sancerre med al den 
aroma og sprødhed du kan ønske dig, men kombineret med en usædvanlig 
lækker fylde. Holdbarheden er ca. 3 år.

Prøv især Delaportes Sancerre til skaldyr og lyse fisketyper som slethvar, 
rødtunge og lignende. Grillet fisk er perfekt. Som en ekstra lækker specialitet, så 
prøv den til frisk gedeost på lunt flute. Optimal serveringstemperatur er mellem 
10° og 13° celcius.

2016 SANCERRE
Chavignol

Domaine Vincent Delaporte - Sancerre, Loire, Frankrig

Hvidvin - Sauvignon Blanc

90 points
Wine Spectator



Domaine Edmond Cornu - for foden af Corton højen
Domaine Edmond Cornu er en familie ejendom med hele 15,5 hektar vinmarker. 
Domainet befinder sig i byen Ladoix for foden af Corton højen i den nordlige del af 
Côte de Beaune. Produktionen er hovedsagelig rød fra 13,5 hektar med Pinot 
Noir, 1,5 hektar Chardonnay og en halv hektar Aligoté, fra en parcel, der ligger lige 
bag domainet. De vigtigste appellationer er Ladoix, Chorey les Beaune, Aloxe-
Corton og Corton.

Fra leverandør til "Le Negoce" og til 100 % domaineaftapning
Domaine ledes af Pierre Cornu, assisteret af hustruen Edith og fætteren 
Emmanuel. Inden for de sidste 30 år har domainet gradvist kastet sig ind i 
kommercialiseringen af sine vine, og i modsætning til før, hvor langt det meste af 
produktionen blev solgt til "le negoce", tappes 100 % i dag på domainet. Markerne 
dyrkes efter den nær økologiske "la lutte raisonée" metode. Målet er i al sin 
enkelhed at dyrke druer af ekstraordinær kvalitet, idet Pierre Cornu anser det som 
den eneste farbare vej til at fremstille terroir tro Bourgogner af højeste klasse.

Kvalitet i alle led
Koncentration, raffinement og elegance er tre ord, som Pierre Cornu bruger til at 
beskrive sine vine. "Vores vinification sigter altid på at forløse kvaliteten, der er i 
druerne og samtidig bevare karakteren af hver enkelt appellation eller climat. Vi er 
100 % forpligtet af respekt for vore exceptionelle terroirs og druesorten..", siger 
Pierre Cornu. Kvalitet er målet i hver eneste arbejdsproces i vinmarkerne, i 
kældrene og til vinen tappes. Der anvendes tyngdekraft til at flytte vinene og Pierre 
Cornu udviser stor omhu under vinifikation for at undgå hårde eller 
overekstraherede vine. Efter endt gæring fadlagrer Pierre Cornu i op til 18 
måneder og tapper vinene uden filtrering. Uden tvivl den bedste adresse i Ladoix 
idag!

Bourgogne Rouge i Côte de Beaune stil
Domaine Edmond Cornus ekstraordinært gode Bourgogne Rouge stammer fra 
to parceller i Ladoix, der giver vinene sin kraft og rundhed, og fra en parcel i 
Chorey-les-Beaune, der giver vinen sin finesse. Så stilen er "klassisk Côte de 
Beaune", dvs. at du her får en intens, rund, fyldig og elegant Bourgogne Rouge.

2013 BOURGOGNE ROUGE
Domaine Edmond Cornu et Fils - Bourgogne, Frankrig

Rødvin - Pinot Noir



En af Bourgognes vigtigste jordbesiddere 
 
I 1859 grundlagde Louis Henri Denis Jadot sin vinvirksomhed. På 
dette tidspunkt havde Jadot-familien allerede sublime 
jordbesiddelser, blandt andet den legendariske 1. Cru Clos des 
Ursules i Beaune. I årene siden er der løbende føjet marker til, og i 
dag ejer Louis Jadot over 150 hektar af de fineste vinmarker, og er 
således et af Bourgognes betydeligste Domaines. 

 
 

Jacques Lardière – tilbage til Bourgognes rødder 
 
Louis Jadots vinmager Jacques Lardière laver Bourgogne, som den 
oprindeligt smagte – nemlig af dens terroir. Jacques Lardière ønsker 
at trække den maksimale smag ud af druerne; ikke kun frugten, 
men også de mineralske nuancer. Derfor håndsorteres alle klaser, 
så kun perfekt sunde druer når frem til gæringskarret. Dermed kan 
Jacques forlænge den rødvinenes såkaldte macération – dvs den tid 
hvor mosten trækker farve, syre og smagsstoffer ud af 
drueskallerne – til mindst én måned. Det er omtrent dobbelt så lang 
tid som hos andre bourgogneproducenter. Derfor er Jadots rødvine 
usædvanligt komplekse, mørke og lagringsværdige. 

 
 

Det bedste hus i Beaune ifølge Parker 
 
Kvaliteten af vinene har altid haft øverste prioritet hos Louis Jadot. I Robert Parkers bog, The World’s 
Greatest Wine Estates, udpeges Bourgognes tretten bedste producenter. Kun én af producenterne ligger i 
Beaune – og det er Louis Jadot. 

 
 

Jadot’s Savigny les Beaune 1. Cru La Dominode 
 
Med mere end 6 ha. er Louis Jadot en betydende aktør i kommunen Savigny-les-Beaune, der ligger lige 
nord for Beaune. Dominode parcellen er en enklave i 1er Cru Jarrons. Jadot ejer her 1,75 ha., af hvad 
mange betegner som den bedste parcel i Savigny. Vinstokkene er 36 år gamle og yder en koncentreret, 
kødfuld og nuanceret og detaljeret Savigny, der let holder 10 år fra høståret. Alt i alt en af de bedste vine, 
der produceres i kommunen Savigny les Beaune. 
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2007 SAVIGNY-LES-BEAUNE
LA DOMINODE

Pinot Noir



Lalande de Pomerol - den noble fætter
Hvor floderne Dordogne og Isle mødes, og godt beskyttet på sin syd-vestlige 
flanke af Tertre de Fronsac plateauet ligger Lalande de Pomerol. Distriktets godt 
1.100 hektar store vinmarker har Saint-Emilion, Pomerol og Fronsac som de 
umiddelbare naboer. Lalande de Pomerol nyder godt af et særdeles favorabelt 
mikroklima: Masser af solskin og varme, og netop den rigtige mængde af 
fugtighed.

Et område fyldt med historie
De første spor af vindyrkning i Lalande de Pomerol går mange århundreder 
tilbage i tiden. I det 12. århundrede spillede munke en vigtig rolle at spille i 
tilplantningen plantning og pasningen af vinmarkerne. Maltas tempelriddere har 
bidraget meget til området, og fremstillede vin der kunne slukke tørsten på 
pilgrimme på ruten til Santiago de Compostella. Tempelriddernes våbenskjold, et 
ottetakket hvidt kors, er i dag logoet for vinbroderskabet i Lalande de Pomerol.

Château l'Ancestral
Denne 20 hektar store ejendom har tilhørt Chaumet familien siden 1852. 
Terroiret på Château l'Ancestral er typisk for Lalande de Pomerol, med jorde 
præget af ler og grus, der især giver Merlot druen særdeles gode betingelser. 
Merlot udgør da også 60 % af druesammensætningen. Cabernet Franc og 
Cabernet Sauvignon tegner sig hver for 20 %. Vinstokkene er i gennemsnit 35 år 
gamle og dermed i deres bedste alder.

Klassisk Lalande de Pomerol
Vinifikationen på Château l'Ancestral er helt traditionel med afstilkning af druerne, 
gæring under temperatur kontrol, efterfulgt af en lang maceration (udblødning) på 
drueskindet for at trække maksimal farve, og terroir præget ud af druerne. 
Lagringen foregår på store tanke, for at bevare frugten bedst muligt.
Kan nydes to til tre år fra høsten, men vinder ved lagring i op til syv til otte år. En 
klassiker til f.eks. and, lam eller en vildt ragout.

2011 CHÂTEAU L´ANCESTRAL
i 6 stk. trækasse

Château l´Ancestral - Lalande-de-Pomerol, Bordeaux, Frankrig

Rødvin - Merlot
Merlot 60% - Cabernet Franc 20% - Cabernet Sauvignon 20%



Château La Cabanne, Pomerol
Dette lille velansete slot på blot 10 ha. ligger i hjertet af 
Pomerol. Der har været dyrket 
vin i området siden romertiden. Navnet La Cabanne (en 
hytte) stammer fra middelalderen, hvor markarbejderne 
boede i små hytter i området. Vingården er blevet helt 
renoveret i 2011 efter en brand og fremstår i dag topmod-
erne. Slottet ejes af familien Estager, som også ejer 2 andre 
Pomerolslotte: Château Haut-Maillet og Château Plincette, 
samt fl ere ejendomme i Saint-Emilion og Bordeaux. Familien 
har dyrket vin i disse områder siden 1934.
 
Berømte naboer som Le Pin, Pétrus og Trotanoy
La Cabanne har meget fornemme naboer som Château Le 
Pin, Château Trotanoy og Château Pétrus, som sælges for 
astronomiske priser på alverdens vinbørser. Men familien 
Estager sætter en ære i at producere en traditionel Pomerol 
til overkommelige og stabile priser og vinen har derfor også 
fået en stor og trofast fanskare verden over. 

Domaine de Compostelle
Slottet laver også en glimrende 2. vin, nemlig Domaine de 
Compostelle. Den laves 
fortrinsvis på druer fra de unge vinstokke og er en glimrende 
introduktion til Grand Vin. 

Masser af ros i pressen
Château La Cabanne har høstet mange roser i den danske 
presse, årgang 2001 blev således en fornem testvinder i 
Børsen d. 17.12.2010 foran langt dyrere vine. 

Et usædvanligt tæt samarbejde
Vi har arbejdet sammen med Francois Estager, direktør for 
alle familien Estagers’ slotte, 
i over 15 år og er en af hans bedste kunder. Vi kan derfor til-
byde nogle af verdens bedste priser på Château La Cabanne 
til de danske Pomerolfans.

2011 CHATEAU LA CABANNE
POMEROL

80% Merlot - 20% Cabernet Franc



Laurent Miquel - passion og tradition
Laurent Miquels familie har dyrket vin i Languedoc siden 1791. Det har givet en 
unik forståelse for Languedocs terroir og hvilke vine der kan produceres; en viden 
som er blevet givet videre fra generation til generation. Laurent Miquel har en 
solid baggrund med en masters ingeniør uddannelse, ligesom han er uddannet 
ønolog fra universitetet i Montpellier. Med en stor portion passion i bagagen har 
Laurent Miquel viet sit liv til at sikre Languedoc en plads blandt de store klassiske 
vinområder i Frankrig.

Languedoc - Frankrigs mest varierede vinregion
Det er ingen overdrivelse, at Languedoc er blandt Frankrigs mest spændende og 
varierede vinregioner. I dette område, der stækker sig langs Middelhavskysten fra 
Provence og til den spanske grænse, er der blevet dyrket vin i mere end 2.000 år. 
Laurent Miquel råder over godt 160 ha vinmarker med naturligt lavt ydende 
vinstokke i den bedste alder. Markerne ligger ved Lagrasse i Corbières og højt 
oppe i bakkerne i Saint Chinian.

Passion for marker og vinstokke
Den "hemmelige ingrediens", der sætter Laurent Miquels vine i en klasse for sig, 
er Laurents dybe passion for både marker og vinstokke. Det resulterer i druer af 
exceptionelt høj kvalitet. "Vi forsøger altid at forbedre fra år til år", siger Laurent 
Miquel, der i øvrigt dyrker sine druer efter "culture raisonée" eller biodynamiske 
principper. Laurent har specialiseret sig i at skabe vine på de noble druesorter 
Syrah og Viognier, der trives ekstraordinært godt i området omkring Saint Chinian.

Bardou Saint Chinian
Allerede som dreng erhvervede Laurent Miquel sig en unik parcel, lokalt 
kendt i Saint-Chinian området under navnet "Bardou". Parcellen er tilplantet 
med Syrah-stokke, der yder det optimale i de magre, stenede og 
limstensholdige jorde. Microklimaet er tørt og vindomsust, og det holder 
naturligt hektarudbytterne nede på beskedne 30 hektoliter pr. hektar. 
Fremstillingen er traditionel, og 55 % af den unge vin lagres i 12 måneder i 
fade af fransk eg. Resultatet er en Saint Chinian i referenceklasse med en 
nærmest sort-rød farve, en intens, generøs og svimlende dyb duft med stor 
kompleksitet. Smagen er på en gang kraftfuld og alligevel nuanceret og 
elegant med fin mineralitet og en lang finish præget af silkebløde tanniner. 
Server til festmåltider med vildt, lam og okse fra grillen.

2009 SAINT CHINIAN BARDOU
Laurent Miquel - Saint Chinian, Languedoc-Roussillon, Frankrig

Rødvin - Syrah/Shiraz

Ifølge hjemmeside: Dominerende Syrah



En hjerne som en gnaver
Med Jean Boucabeilles egne ord skal man have ”en hjerne som en gnaver”, hvis 
man vil give sig i lag med at dyrke vin på domænets jorder. Markerne er nemlig så 
stejle og så stenede, at det kræver en absurd mængde hårdt arbejde at opdyrke 
jorden. Til gengæld byder de på nogle af de ypperste dyrkningsforhold i hele 
Roussillon; de stejle, sydøst-vendte terrasser er perfekt eksponerede til solen, 
samtidig med at den allerværste hede om eftermiddagen mildnes af briser fra 
Middelhavet. Desuden består jordbunden af mager, nedbrudt skifer – perfekt til 
dyrkning af kvalitetsvin.

Gamle vinstokke
Domaine Boucabeilles marker er overvejende beplantet med de blå druer 
Grenache, Syrah og Mourvèdre samt den grønne Maccabeu. Alle vinstokkene blev 
udplantet i 1970’erne, og de har således nået en alder, hvor deres rødder har 
boret sig så mange meter ned i undergrunden, at de for alvor kan levere 
topkvalitet. Dyrkningen foregår efter økologiske principper, og Jean Boucabeille 
blander sig mindst muligt under vinens tilblivelse. Desuden er enhver af brug af 
enzymer, kunstig gær og andre vederstyggeligheder helt bandlyste.

Les Orris
Les Orris er Jean Boucabeilles bud på den ultimative Roussillon-vin. Vinen er 
sammensat af 70% Syrah og 15% af hhv Grenache og Mourvèdre, og den er 
fadlagret 12 måneder på barriques. I glasset fremstår vinen nærmest blæksort 
og efterlader ingen tvivl om, at der her er tale om en ganske ekstraordinær vin. 
Duften er en eksplosion af rød bærfrugt og nuancer af kandiseret frugt, viol, 
friskkværnet peber og vanilje. Smagen er koncentreret, og åbenbarer en 
aromatisk rigdom og koncentration, som er ganske enestående. En monumental 
vin. Nydes stille af rummelige glas i op til to-tre årtier efter høståret.

2013 LES ORRIS
Domaine Boucabeille - Côtes du Roussillon Villages, Languedoc-Roussillon, Frankrig

Rødvin - Syrah/Shiraz
50% Syrah - 34% Mourvèdre - 16% Grenache



Côtes du Rhône
Oprindeligt var det Romerne, der for to årtusinder siden bragte vindyrkningen til 
Frankrig. De sejlede fra Middelhavet op ad den mægtige Rhône flod og fandt på 
begge sider af floden ikke bare fremragende betingelser for vindyrkning; de fandt 
også en enorm diversitet.
Rhône floden har sat sit præg på området og har formet både skråninger og de 
fladere områder. Og samtidig har floden ført enorme mængder af kartoffelstore, 
rundslebne sten og sand med sig. Sammen med det solrige, varme klima, giver 
det fantastiske muligheder for vindyrkning.

Cairanne – nu Cru status
I 1953 opnåede Cairanne Côtes-du-Rhône status og i 1967 Côtes-du-Rhône-
Villages status. I 2008 søgte de om Cru status, og i februar 2016 opnåede de 
denne og er nu kommet i selskab med de velkendte Cru'er rundt om dem: 
Châteauneuf-du-Pape, Gigondas og Rasteau.

Vins Jean-Luc Colombo - A FAMILY STORY
”Min passion er at skabe vine, som giver mennesker fornøjelse. Jeg ønsker, at 
hvert glas er som en sang, der lovpriser de enkle og vigtige ting i livet:  at passe 
på naturen, at nyde mad og at dele med andre…”
Anne og Jean-Luc Colombo er begge ønologer med en fortid i gastronomien, og 
det løber som en rød tråd igennem ALT de skaber. I 2010 tilsluttede Laure 
Colombo sig familiefirmaet efter en ønologuddannelse og masser af erfaring fra 
resten af verden.
Jean-Luc & Anne kastede deres kærlighed og entusiasme på Cornas for mere 
end 30 år siden og mener, at det er her i granitten Syrah kommer allerbedst til 
udtryk. Og det gøres det i pagt med naturen, for her bruges ikke pesticider, 
kunstgødning eller andet ”unaturligt”, hvilket sikrer, at insekter, dyr og vinstokke 
sameksisterer og trives. Colombo familien er stærkt forbundet med bier (Les 
Abeilles) og har skabt JLC Bee Helpful programmet, som støtter den franske 
organisation L’Arbre aux Abeilles, hvis opgave det er, at beskytte den brune bi, 
som er indfødt i Rhône, og som både er vigtig for vinavlen og en truet art.

Pavillon des Courtisanes, Cairanne Côtes du Rhône Villages
Jean-Luc Colombo laver Pavillon des Courtisanes (kurtisanernes hus) på 80% 
Grenache og 20% Syrah druer fra Cairannes stejle skråninger. Han vinificerer 
druerne i ståltanke ved lave temperaturer, hvorefter 15% lagres på ny eg og 
resten i 1-4 år gamle fade af fransk eg i 12 måneder.
I glasset bliver du mødt af en duft af komplekst sammensatte nuancer af røde 
frugter og krydderier. Smagen er frisk med silkebløde tanniner og aromaer af 
modne jordbær og frisk peber.
Drik vinen ung, f.eks. sammen med provencalsk lammekølle med timian.

2015 CAIRANNE CÔTES DU RHÔNE-
VILLAGES

Le Pavillon des Courtisanes
Vins Jean-Luc Colombo - Côtes du Rhône, Rhône, Frankrig

Rødvin - Grenache80% Grenache  - 20% Syrah



Kineserne køber Côte-Rôtie
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 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 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 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.

2015 GIGONDAS, CRU DE LA VALLÉE DU 
RHÔNE

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

Rødvin - Grenache70% Grenache  - 25% Syrah - 5% Mourvèdre


