
   

 

Sydafrika - Stellenbosch  

0512051 

Silverboom Black Label 
Fyldig og balanceret Cabernet Sauvignon fra 
Stellenbosch i Sydafrika. En vin der viser 
Sydafrikas styrker og som bestemt ikke vil skuffe. 
Virkelig value for money.  

Området og producenten: 
Vinen stammer fra det store vinområde 
Stellenbosch i Sydafrika. Området bærer samme 
navn som den største by i distriktet, og har 
gennem tiderne været grobund for nogle af de 
absolut bedste vine i Sydafrika. Sammen med 
Pearl og Franschhoek udgør Stellenbosch Cape 
Winelands, der er den største vinregion i 
Sydafrika. Området ligger smukt mellem kystnære
bjergrygge, og nyder godt af et behageligt 
middelhavsklima, der er ideelt til dyrkning af 
druer af særdeles høj kvalitet.  

Vinen: 
Cabernet Sauvignon-druerne til Silverboom Black 
Label er særligt udvalgt af vinmageren og høstet 
fra veldrænede vinmarker hvorpå jordbunden er 
præget af granit og skiffer, hvilket giver 
vinstokkene et hårdt underlag at arbejde i. 
Resultatet er spændstige stokke og dermed mere 
intensitet i druerne. Druerne plukkes i slutningen 
af marts i de tidlige morgentimer og bringes 
direkte til vineriet. Her presses druerne let, og 
gennemgår efterfølgende en 36 timer lang 
udblødning. Efter udblødningen gæres vinen ved 
kontrollerede temperaturer i rustfri ståltanke for 
efterfølgende af hvile i 3 uger på tankene. Når 
vinen er faldet til ro, lagres den nænsomt på 
egetræ i 8 måneder og opnår hermed den høje 
kvalitet. 

I glasset: 
Silverboom Black Label er intens dyb rød i glasset 
med mørke næsten sorte strejf. I duften mødes 
man af en væld af røde og sorte bær som solbær, 
jordbær og blåbær. I munden opleves vinen fyldig 
og koncentreret med en klassisk Cabernet 
Sauvignon karakter. I smagen går noterne fra 
duften igen, solbærene er dominerende og 
suppleres flot af fine egetræstoner og et let krydret 
præg.  

Silverboom Black Label er en oplagt ledsager til 
grillmad, kalvekød, lam og et bredt udvalg af oste. 

Serveringstemperatur: 16-18 grader  

Smagsbarometer 

Karakter 

Sød Tør  

Fylde 

Kraftig Let  
Varenummer: 0512051 
Årgang: 2014 
Varetype: Rødvin 
Indhold: 75 Cl 
Alkohol: 15 % 
Land: Sydafrika 

Område: Stellenbosch,  
Druer: Cabernet Sauvignon

 

 



   

 

Chile - Central Valley - Rapel (Cachapoal, Colchagua) 

Los Vascos, Cabernet Sauvignon, 
DBR (Lafite) 
Området og producenten: 

På Los Vascos Estate er det tydeligt, hvad gode franske 
producenter kan opnå, når de arbejder med druer de 
kender, under optimale klimabetingelser. Her er det 
folkene bag 1. Grand Cru Classé slottet Château Lafite 
Rothschild. Resultatet: En vingård som ligger i toppen 
af det sydamerikanske kvalitetshierarki. Når der tales 
om den bedste fransk-inspirerede vin fra Chile, så er 
det Los Vascos der er referencepunktet. 
 
Det 500 ha store Los Vascos Estate, ligger 220 km 
sydvest for hovedstaden Santiago, i Colchagua Valley, 
hvor der har været vindyrkning siden midten af 18-
hundrede tallet.  
 
Domaines Barons de Rothschild blev i 1988 de første 
franske investorer i det moderne Chile. Los Vascos 
Estate blev udvalgt efter nøje undersøgelser af de 
eksisterende vinstokke samt jordbunds- og 
klimaforhold. I dag ejer Domaines Barons de 
Rothschild hele ejendommen og har fuld kontrol med 
produktionen, fra vinstok til færdig vin. Egetræsfadene 
der benyttes kommer fra Château Lafite Rothschilds 
eget bødkeri i Bordeaux. Bedre forudsætninger kan 
man ikke få for at fremstille topvin. 
 
Vinen: 
Los Vascos Cabernet Sauvignon er fremstillet på 100% 
Cabernet Sauvignon-druer, der kommer fra udvalgte 
parceller i Colchagua Valley, hvor jorden domineres af 
ler.  
 
Høsten fandt sted fra d. 26. marts til d. 8. maj. Druerne 
blev høstet ved optimal modenhed, tidligt i den kølige 
morgen. Før druerne knuses, sorteres de ved en 
kvalitetskontrol.  
 
Vinificationen sker under overvågning af både lokale 
og franske medarbejdere fra Château Lafite Rothschild. 
Skallerne udblødes i mosten, til den har opnået sin 
mørke purpurrøde farve. Gæringen finder sted på 
rustfri ståltanke ved 25-27°C efterfulgt af 15-20 dages 
maceration. Når gæringen er forbi, lagres vinen i over 
et år på egetræsfade, inden den tappes på flaske, hvor 
den modner yderligere i nogle måneder, inden den 
frigives til salg.  
 
I glasset: 
Los Vascos Cabernet Sauvignon har en klar mørk 
rubinrød farve. I duften finder man modne solbær, 
kirsebær, hindbær og blommer samt strejf af 
stikkelsbær, chokolade, sort peber og muskatnød. 
Smagen er fløjlsblød med modne tanniner og masser af 
frugt. Flot lang og ren eftersmag. 
 
En fremragende ledsager til rødt kød, vildt, kalv, lam 
og ost. 
 
Serveringstemperatur 16–18° 

stk. 119,75  

Køb
6

 stk. 

VinAvisen 

Smagsbarometer 

Karakter 

 
Sød Tør  

Fylde 

 
Kraftig Let  
Varenummer: 0521321 
Årgang: 2014 
Varetype: Rødvin 
Indhold: 75 Cl 
Alkohol: 14 % 
Land: Chile 

Område: 
Central Valley, 
Rapel (Cachapoal, 
Colchagua) 

Druer: Cabernet 
Sauvignon 

 Udskriv denne side 
 Udskriv uden priser 



 

Australien - South Australia  

Terra Barossa, Cabernet 
Sauvignon, Thorn-Clarke 
Cabernet Sauvignon rødvin fra Barossa Valley med 
masser af karakter og god styret frugtintensitet. 
Thorn-Clarke viser, hvorfor at man ikke må 
glemme denne fantastiske drue i dette område. 
 
Området og producenten: 
To store familier fra Barossa Valley har slået sig 
sammen i Thorn-Clarke, der nu repræsenterer seks 
generationers erfaring i et 100% familieejet firma. 
Huset er ejet af David og Cheryl Clarke (tidl. 
Thorn), og med sig har de deres søn, som er daglig 
leder hos Thorn-Clarke. Som vinmager har de ansat 
Derek Fitzgerald, der har arbejdet i flere forskellige 
regioner i Australien, og nu har fundet sit hjem i 
Barossa Valley. 
 
Barossa Valley er beliggende i South Australia, og 
regnes for det bedste område i Australien til 
fremstilling af topvine. Det unikke ved Barossa 
Valley er en palet af mere end 10 forskellige 
jordbundstyper og varierende højder. Thorn-
Clarkes filosofi går på, at kvalitetsvin fødes i 
marken, derfor har de gennem flere års opkøb 
skaffet sig velplacerede marker i 4 områder i 
Barossa Valley. Her fremstiller Thorn-Clarke vine 
på højt niveau på alt fra Riesling til Shiraz, og 
frembringer således en bred vifte af fremragende 
vine. Varmest er der i den nedre del af Barossa 
Valley, hvor f.eks. Shiraz-druen har optimale 
betingelser. I den køligere Eden Valley længere 
mod nord er forholdene perfekt til fremstilling af 
Riesling. Terra betyder jord, og Terra Barossa-
serien har fået sit navn, for at ære den fantastiske 
diversitet i jordbunden i dalen. 
 
Vinen: 
Cabernet Sauvignon-druerne til denne rødvin 
kommer fra Thorn-Clarke familiens egne marker, 
og er høstet ved optimal modenhed i marts måned. 
Efter fermentering sørger man for god kontakt 
mellem skaller og most under gæringen. Dette for 
at trække tanniner ud af skallerne og tilføre vinen 
yderligere farve og frugt. Vinen lagres 
efterfølgende i 12 måneder på franske egetræsfade, 
for at vinen for god balance og intensitet. 
 
I glasset: 
Flot rød med lidt teglfarvet kant. Bouqueten byder 
på komplekse noter af modne kirsebær, blåbær, et 
strejf af lakrids og ribs. Smagen er medium fyldig 
med bløde tanniner og en moden frugt med jordbær 
og blåbær. Vinen er i god balance og med lang 
eftersmag. 
 
En rødvin der vil passe godt til okse- eller kalvekød 
samt modne oste. 
 
Serveres ved 16-18°C. 
 

stk. 129,75  

Smagsbarometer 

Karakter 

 
Sød Tør  

Fylde 

Kraftig Let  
Varenummer: 0521357 
Årgang: 2015 
Varetype: Rødvin 
Indhold: 75 Cl 
Alkohol: 14.5 % 
Land: Australien 

Område: South Australia,  
Druer: Cabernet Sauvignon
Skruelåg: Ja 

 

 



   

   

 

Chile - Central Valley - Maipo 

Viña Tarapacá, Gran 
Reserva, Cabernet 
Sauvignon 
Her er Cabernet Sauvignon med god fadlagring 
fra Vina Tarapaca. Stor kompleksitet og 
lang elegant eftersmag. 
 
Området og producenten: 
Viña Tarapacá er et af de ældste vinerier i 
Chile. De plantede deres første marker tilbage i 
1874 i bunden af Maipo Valley. Her var de med 
til at starte Chiles vinindustri. 
 
I 1992 blev Viña Tarapacá opkøbt af Fosfores 
Group hvis plan var at skabe vine på højt niveau 
tilpasset den stigende forbrugerinteresse. Det 
første man gjorde var at opkøbe "El Rosario de 
Naltagua", en stor gård centralt beliggende i 
Maipo Valley. Her opbyggede man faciliteter 
med fuld kontrol over hele produktionsprocessen. 
Denne vingård ligger i dag i et smørhul omgivet 
af de smukkeste vinmarker. Man har i dag 
tilplantet hele 850 hektar. 
 
Maipo Valley er omkranset af Andesbjergene på 
den ene side og Maipo floden på den anden side. 
Mikroklimaet i dalen er helt unikt. Dels har 
man mulighed for at vande markerne med 
smeltevandet fra Andes-bjergene, og samtidig 
ligger man, så man får den kølige brise fra kysten. 
Desuden har man 4 klart definerede årstider, med 
stor temperaturforskel mellem nat og dag i 
sommerperioden. Dette er med til at skabe 
grobund for sunde modne druer med komplekse 
aromaer og god balance mellem syre og sødme. 
 
Vinen: 
Alle Cabernet Sauvignon druer til denne vin 
høstes i manuelt i midten af april måned. Her har 
druerne opnået perfekt modenhed og syren giver 
stadig god balance til vinen. Efter kontrolleret 
gæring i ståltanke, overføres vinen til nye franske 
egetræsfade på 225 liter. Her lagrer vinen i 12 
måneder inden den aftappes. 
 
I glasset: 
Flot dybrød farve med Bordeaux kant. Duften er 
typisk Cabernet Sauvignon med store mængder 
solbær og brombær, samt et lille strejf af læder fra 
fadlagringen. Smagen er kraftfuld, med silke 
bløde tanniner der smyger sig om tungen. Her er 
noter af skovens vilde bær og fra fadlagringen 
tilføres en anelse sødme og krydderi. 
 
En fin ledsager til okse- og kalvekød, samt modne 
oste. 
 
Serveringstemperatur 16-18°C. 
 

stk. 129,75  
 
Wine Specator 
EB 
VinAvisen 

Smagsbarometer 

Karakter 

 
Sød Tør  

Fylde 

Kraftig Let  
Varenummer: 0521315 
Årgang: 2014 
Varetype: Rødvin 
Indhold: 75 Cl 
Alkohol: 14 % 
Land: Chile 

Område: Central Valley, Maipo
Druer: Cabernet Sauvignon 

 

 



   
 

   

 

Argentina - Mendoza  

Rutini Colección Cab. Sauv. 

En liflig Cabernet Sauvignon som på bedste vis repræsenterer 
Tupungato Valleys rigdom. 
 
Området og producenten: 
Familien Rutinis vinmagertradition startede tidligt i det 19. 
århundrede i Le Marche i Italien, da Francisco Rutini lavede 
vin til indbyggerne i sin hjemby, Ascoli Piceno. Hans eneste 
søn Felipe Rutini immigrerede til Argentina, hvor han 
plantede sine første vinstokke i Coquimbito, Maipú i 
Mendoza-provinsen. 
 
Siden grundlæggelsen i 1885 er Rutini Wines blevet 
anerkendt for sine vines ekstraordinære kvalitet og karakter. I 
dag har Rutini Wines vinmarker, der ligger i forskellige 
områder af Mendozaregionen. Vinmarkernes forskellige 
placering gør det muligt for Rutini Wines at dyrke de enkelte 
druetyper i det område, der giver hver druetype de mest 
optimale vækstbetingelser. 
 
De oprindelige bygninger fra 1885, som ligger i Maipú, blev 
gennemrenoveret i 1990’erne og fik installeret helt ny 
teknologi. Den oprindelige arkitektur er dog bevaret. I 
oktober 2008 udvidede Rutini Wines og byggede et nyt vineri 
i Uco Valley, Mendoza. Allerede i marts 2009 stod vineriet 
klar til at modtage den første høst. 
 
Hos Rutini Wines fokuseres der på at opnå de bedste druer 
ved at holde udbyttet lavt, udføre beskæring af vinstokkene 
og ved at høste druerne i hånden. Fordi der holdes nøje øje 
med alle detaljer, er folkene hos Rutini Wines i stand til at 
høste druerne på det helt rigtige tidspunkt. 
 
Vinen: 
Rutini Colección Cabernet Sauvignon består af 100% 
Cabernet Sauvignon. Druerne dyrkes på Rutinis marker i 
Tupungato med kontrolleret vanding og ingen brug af 
gødning. Klimaet i Tupungato er om dagen solrigt og tørt og 
giver dermed perfekt modning af druerne. Nætterne er kolde 
og sammen med den kontrollerede vanding giver det en god 
balance mellem sukker og syre i druerne. De høstes i hånden, 
når de har opnået perfekt modenhed og køres straks til 
vineriet. 
 
Efter endt malolaktisk gæring lagres vinen på 50% nye 
franske egetræsfade og 50% brugte franske egetræsfade i 14 
måneder. 
 
I glasset: 
Rutini Colección Cabernet Sauvignon har en indbydende rød 
farve. Modne røde bær blandes med hints af vanilje og 
chokolade, som går over i en behagelig duft af krydderier og 
kaffe. Velbalancerede tanniner og hints af kakao efterfølges af 
en lang og vedholdende eftersmag. 
 
En perfekt ledsager til grillet kød og fjerkræ. 
 
Serveringstemperatur: 16-18ºC. 
 
 

 
stk. 249,75  

Køb
6

 stk. 

 

Finansbu. 
 
Varenummer: 0521453 
Årgang: 2013 
Varetype: Rødvin 
Indhold: 75 Cl 
Alkohol: 14.5 % 
Land: Argentina 

Område: Mendoza,  

Druer: Cabernet 
Sauvignon 

 Udskriv denne side 
 Udskriv uden priser 



   

   

 

USA - Californien  

Rodney Strong, Brother''s Ridge, 
Cab. Sauvignon 
Top Cabernet Sauvignon fra en enkelt vinmark i 
Alexander Valley. Med 25 måneder på franske fade og 
streng selektering i vinmarken er der her en vin til dig, 
der vil have det bedste. 
 
Området og producenten: 
Rodney Strong Vineyards er i dag ejet af Tom Klein, der 
købte vineriet i 1989. Tom har fra starten været 
interesseret i at optimere Rodney Strong Vineyards til at 
møde de krav den moderne forbruger stiller til gode vine. 
Der er investeret i nyt udstyr til kælderen, marker er 
genplantet og dyrkes efter regler for bæredygtigt vinbrug. 
Det kræver det bedste råmateriale at producere gode vine 
og med vinmarker i de bedste områder (Alexander 
Valley, Russian River Valley og Chalk Hill) producerer 
Rodney Strong verdensklasse vine, der viser essensen af 
Sonoma County. 
 
Derudover er Tom en stærk fortaler for miljøet og i 
oktober 2009 blev Rodney Strong som det første vineri i 
Sonoma County defineret som CO2 neutralt. Dette er 
bl.a. opnået ved et stort anlæg af solceller på toppen af 
vineriet, som er et af de største i verden for et vineri. På 
en typisk dag i Sonoma genererer dette anlæg nok energi 
til at forsyne 800 husstande. 
 
Vinen: 
57 hektar dækker denne vinmark i den østlige del af 
Alexander Valley. Her er plantet hovedsageligt Cabernet 
Sauvignon med en mindre andel Cabernet Franc og 
Merlot. Vinmarken ligger ca. 300 meter over havet og 
jordbunden består af sandsten og skiffer. Med sin vestlige 
eksponering modtager druerne optimal eksponering fra 
solen og modner perfekt. Vinen lagrer i 25 måneder på 
franske egetræsfade, heraf 49% nye. 
 
I glasset: 
Intens rød i glasset med stor duft af solbær, modne 
blommer og et krydret element fra fadlagringen.Vinen 
har en dejlig fylde i munder der balancerer flot med den 
flotte frugtsyre, der renser gummerne. Her er en kraftfuld 
smag med noter af brombær, solbær og cigarkasse. En 
kraftig vin, der vil tilfredsstille selv den mest kræsne 
connaisseur. 
 
En super ledsager til det bedste og mest velhængte 
oksekød der kan fremskaffes. 
 
Server ved16-18°C. 
 

stk. 740,00  

Køb 6  stk. 

Smagsbarometer 
Karakter 

 
Sød Tør  

Fylde 

 
Kraftig Let  
Varenummer: 0521233 
Årgang: 2011 
Varetype: Rødvin 
Indhold: 75 Cl 
Alkohol: 15 % 
Land: USA 

Område: Californien,  

Druer: Cabernet 
Sauvignon 

 Udskriv denne side 
 Udskriv uden priser 

 





VINEYARDS Columbia Valley

ALCOHOL 13.5% 

BLEND 81% Cabernet Sauvignon, 15% Merlot,  
2% Syrah, 2% Other Varietals

TOTAL ACIDITY 0.53g/100mL

PH 3.74 

FOOD PAIRINGS

Blue cheese, duck, beef, veal, dark chocolate

GROWING SEASON 
• After a “classic” Washington vintage in 2012, the summer 

of 2013 was one of the warmest in the past decade with 
favorable temperature conditions extending into fall.

• Accelerated ripening due to the warm season was 
slowed by cooler temperatures and light rain events 
in September. This aided in hang time development 
resulting in stellar fruit characters and flavors.

VINEYARDS
• Grand Estates Cabernet Sauvignon was harvested from 

vineyards located predominantly on the Horse Heaven 
Hills (which contributes texture and body) and the 
Wahluke Slope (for aromatics and complexity.)

• Columbia Valley vineyards are seated in Eastern 
Washington. This region is mostly dry with less 
precipitation due to the rain shadow effect from the 
surrounding Cascade Mountain range.

• Vineyards are 100% drip irrigation. This, combined 
with the low water-holding capacity of the soil, allow for 
precise control of the vines. 

• Vines are planted on south-facing slopes that provide 
excellent sun exposure for grape ripening, and protection 
from cold airflow during the winter months.

VINIF ICATION 
• Grapes were crushed and then fermented 6-10 days on 

the skins.

• Malolactic fermentation occurred in stainless steel tanks 
and oak barrels. Blending occurred immediately after 
fermentation.

• The wine barrel-aged in 30% new oak for approximately 
10 months.

TASTING NOTES
“This bold style Cabernet Sauvignon displays great complexity and 

structure. There are aromas of dark berry fruits and plum on the nose 
with chocolate and vanilla on the palate.  This wine pairs well with beef 

tenderloin or hearty pasta.” 

JUAN MUÑOZ OCA, WINEMAKER

2013 CABERNET SAUVIGNON

C O LU M B IAC R E ST.C O M 

ITE M #203 ©2015 COLU M B IA CR EST WI N E RY,  PATE RSON, WA 99345



   

  
 

USA - Californien – Sonoma County 

Rodney Strong, 
Cabernet Sauvignon, 
Sonoma 
En klar og elegant Cabernet Sauvignon fra 
Sonoma County. Her er solbær og elegance 
i fin balance med de 17 måneders 
fadlagring. 
 
Området og producenten: 
Rodney Strong Vineyards er i dag ejet af 
Tom Klein, der købte vineriet i 1989. Tom 
har fra starten været interesseret i at 
optimere Rodney Strong Vineyards til at 
møde de krav den moderne forbruger stiller 
til gode vine. Der er investeret i nyt udstyr 
til kælderen, marker er genplantet og dyrkes 
efter regler for bæredygtigt vinbrug. 
Det kræver det bedste råmateriale at 
producere gode vine og med vinmarker i de 
bedste områder: Alexander Valley, Russian 
River Valley og Chalk Hill, producerer 
Rodney Strong verdensklasse vine der viser 
essensen af Sonoma County. 
 
Derudover er Tom en stærk fortaler for 
miljøet og i oktober 2009 blev Rodney 
Strong som det første vineri i Sonoma 
County defineret som CO2 neutralt. Dette er 
bl.a. opnået ved et stort anlæg af solceller 
på toppen af vineriet. Et af de største i 
verden for et vineri; på en typisk dag i 
Sonoma genererer dette anlæg nok energi til 
at forsyne 800 husstande. 
 
Vinen: 
Rodney Strong ejer 94 hektar med 
vinmarker nordpå fra vineriet i 
Alexander Valley. Her er klimaet perfekt til 
Cabernet Sauvignon. Jordbunden er præget 
af vulkansk jord, sandsten og jernholdig 
jord. Perfekt drænet og god til vinbrug. 
Vinmager Rick Sayre har høstet perfekt 
modne druer, der er vinificeret traditionelt, 
efterfulgt af 17 måneders fadlagring, heraf 
85% på amerikanske egetræsfade og resten 
på franske egetræsfade.  
 
I glasset: 
Næsten sort i glasset, med klar rød kant. 
Flot fokuseret duft med solbær, brombær, 
læder og chokolade. I smagen er vinen 
fyldig med noter af solbær, sorte kirsebær, 
læder og cedertræ. Flot balanceret struktur 
med modne tanniner og en god længde. 
 
Serveres til velhængt amerikansk oksekød 
eller modne oste.  
 
Server ved 16-18 

stk. 179,75  

Køb 12  stk. 

Finansbu.
 

Smagsbarometer 
Karakter 

Sød Tør  

Fylde 

Kraftig Let  
Varenummer: 0521261 
Årgang: 2012 
Varetype: Rødvin 
Indhold: 75 Cl 
Alkohol: 13.5 % 
Land: USA 

Område: Californien, Sonoma 
County  

Druer: Cabernet Sauvignon

 Udskriv denne side 
 Udskriv uden priser 

 



   

 

Chile - Central Valley - Maipo 

Viña Tarapacá, Gran 
Reserva, Black Label 
Cabernet Sauvignon er en kraftfuld drue og er 
i Chile blandt de mest plantede røde druer. 
Druen giver vinen med god tæthed og 
kraftfuld frugt. 
 
Området og producenten: 
Viña Tarapacá er et af de ældste vinerier i 
Chile, de plantede deres første marker tilbage i 
1874 i bunden af Maipo Valley. Her var de 
med til at starte Chiles vinindustri. I 1992 blev 
Viña Tarapacá opkøbt af Fosfores Group. 
Planen var at skabe vine på højt niveau 
tilpasset den stigende forbrugerinteresse. Det 
første man gjorde var at opkøbe "El Rosario de 
Naltagua", en stor gård centralt beliggende i 
Maipo Valley. Her opbyggede man faciliteter 
med fuld kontrol over hele 
produktionsprocessen. Denne vingård ligger i 
dag i et smørhul omgivet af de smukkeste 
vinmarker. Man har i dag tilplantet hele 850 
hektar. Mikroklimaet er helt unikt. Dels har 
man mulighed for at vande markerne med 
smeltevandet fra Andes-bjergene, og samtidig 
ligger man så man får den kølige brise fra 
kysten. Dette er med til at skabe grobund 
for sunde modne druer med god balance 
mellem syre og sødme. 
 
Vinen: 
Vinen er produceret udelukkende på Cabernet 
Sauvignon druer, høstet fra marken Viñedos i 
Maipo Valley, der dækker et areal på 30 ha, 
hvor jorden har et stort indhold af sten. 
Vinstokkene har en gennemsnitsalder på 35 år 
og druerne høstes fuldmodne i midten af april. 
Vinifikationen forgår i rustfri ståltanke. 
Efter gæringen, lagres vinen i 12 mdr. på 225 
liters franske egetræsfade. Vinen lagrer endnu 
12 mdr. på flaske, inden den frigives til salg. 
 
I glasset: 
Dyb teglstensrød med orange reflekser. Duften 
er intens med modne bær (brombær, solbær 
og jordbær) og krydrede noter af vanille, 
læder, chokolade, tobak samt et mineralsk 
strejf. Vinen er blød og rund med noter af 
blommer, figner og chokolade. Dejlig lang 
eftersmag. 
 
Black Label Cabernet Sauvignon passer rigtig 
godt til alle slags rødt kød såsom bøf, 
roastbeef, carpaccio m.m. 
 
Serveres ved 16-18°C. 
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