
VENNEKASSE 82
NOVEMBER 2019





VENNEKASSE 82
NOVEMBER 2019

Vennekasse 82 er pakket med store vinoplevelser til årets sidste festlige lejligheder. 
Kassen indeholder 1 flaske Riesling fra vores nyere hus Goldatzel i Rheingau, 1 flaske 
lyserøde bobler fra Paul Mas i Limoux, 1 flaske Cabernet Sauvignon fra Elderton, 2 
flasker Gigondas fra Brusset (super match til andestegen juleaften) samt en skøn 
flaske Sauternes fra Château Rieussec.

Vennekasse nr. 82 koster som tidligere kun dkk. 600,00 inkl. fragt (Kassens reelle værdi 
er denne gang dkk. 902,00 + fragt). Vennekassen leveres mandag den 18. november - 
Ønsker du ikke kassen, skal vi have besked senest den 11. november. 

Vi bestræber os på at nå ud til alle i postnummer 9000 i løbet af uge 47 – alternativ 
leveringsdato kan aftales. Der er mulighed for at få flere varer fragtfrit med Vennekassen, 
hvis du bestiller senest den 11. november.

2018 Riesling Wie Im Fluge (Feinherb), Goldatzel, Rheingau, Tyskland ◦ 1 flaske
Blandt Rheingaus upcomming stars finder man i dag familievingården Weingut 
Goldatzel, der laver elegante Rieslingvine med høj klasse. Riesling Wie im Fluge er 
sprød og frisk. Prøv den til laks, skaldyr eller nyd den uden mad.

Côté Mas Crémant de Limoux Rosé Brut, Sydfrankrig ◦ 1 flaske
Vinfirmaet Paul Mas laver sine vine i Sydfrankrigs bedste vinområder. Den mousserede 
Crémant Rosé er lavet i koldklima-appellationen Limoux, der er hjemsted for nogle af 
Frankrigs mest spændende mousserende vine. Côté Mas Rosé er en oplagt feststarter.

2016 Cabernet Sauvignon, Elderton, Barossa Valley, Australien ◦ 1 flaske
2016 Cabernet Sauvignon fra Elderton Estate i Barossa er som skabt til oksemørbrad 
eller andre gode udskæringer fra okse. Vinen er harmonisk, fyldig og kompleks uden at 
være voldsom, med noter, der giver mindelser om mint, tobaksblade og solbær i lang 
finish.

2017 Gigondas Grand Montmirail, Domaine Brusset, Sydrhône, Frankrig ◦ 2 flasker
Gigondas Grand Montmirail er tænkt som årets julevin – og derfor er der 2 flasker af 
denne i Vennekassen. Indholdet er klassisk Sydrhône med perfekt power og balance til 
juleanden med tilbehør. ”Silky and long, this is lovely stuff for drinking over the next 7-8 
years”. (90-94 points i The Wine Advocate)

2016 Les Carmes de Rieussec, Sauternes, Frankrig ◦ 1 flaske
Les Carmes de Rieussec er 2. vinen til Château de Rieussec, men absolut ingen lille 
bror i den forstand. En ekstravagant dessertvin, fyldig og rig dessertvin, der imponerer 
de fleste. Prøv den til de gode oste, crème brûlée, frugttærter eller solo efter middagen.

Vi ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår med ønsket om  
masser af gode vinoplevelser i 2020.

Venlig hilsen

Ib Bergkjær
Adm. direktør

Sigurd Müller Vinhandel A/S



2018 RIESLING WIE IM FLUGE (FEINHERB)
WEINGUT GOLDATZEL
RHEINGAU, TYSKLAND

Området, Rheingau, begynder nær sammenløbet af Main-fl oden med Rhinen. Rheingau ligger 
fi nt beskyttet og i læ af Taunus bjergene. Jordbund er tung med masser af skiffer, grus og 
sandsten. Det er ikke den største region, men den producerer nogle af Tysklands bedste 
hvidvin.

Blandt Rheingaus upcomming stars finder man i dag familie-vingården Weingut Goldatzel, 
der læner sig op ad Nahe og Mosel stilistisk set. Navnet referere til det rige fugleliv der er 
på og omkring Goldatzels vinmarker. Druerne kommer fra både unge og gamle parceller på 
Johannisberg og Geisenheim. 

Familien Groß, der står bag vingården, tror ikke på principperne om, at en vinmark skal 
stresses for at yde sit bedste, derimod siger erfaringen dem det modsatte. Vinene skal 
udtrykke oprindelse, årgang og ikke mindst vinmagerens stil og intentioner.

Denne hvidvin fra Goldatzel er en sprød og frisk vin med noter af æbler, græs, fersken og 
brændt citron. 
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FAKTA

OMRÅDE / LAND:
Rheingau, Tyskland

DRUESORTER:
Riesling

ANBEFALES TIL:
Skaldyr, sushi og krydret 
mad

KAN GEMMES INDTIL:
2022

PRIS:
110,00 kr.



CÔTÉ MAS CRÉMANT DE LIMOUX ROSÉ BRUT
LES DOMAINES PAUL MAS
SYDFRANKRIG

Firmaet Paul Mas er et af de store vinfi rmaer i sydfranske Languedoc. Les Domaines Paul 
Mas er et familieforetagende beliggende i Pézenas i Hérault-dalen i Languedoc. Foretagendet
blev grundlagt i 1892 af Auguste Mas og består i dag af en række forskellige vinejendomme i 
departementerne l’Hérault og L’Aude i appellationen Coteaux du langeudoc.

Appellationen Coteaux du Languedoc ligger i ly af Pyrenæerne i sydvest og Middelhavet i øst. 
Området har gennem de sidste 25 år undergået en fantastisk forvandling. Tidligere blev der 
stort set kun produceret ligegyldige og meget jævne vine her. I dag er situationen en helt anden. 
Den store sydfranske region er i dag leveringsdygtig i nogle af Frankrigs mest spændende 
og innovative vine. Dette gælder også for Languedoc. Jordbunden på Paul Mas’ vinmarker 
består af en blanding af ler og limsten, der tilsammen danner optimale dræningsforhold 
på de sydvendte skråninger. Da det er relativt sparsomt med nedbør i området, kommer 
Middelhavets fugtige briser særdeles belejligt. 

Limoux er et af de køligste vinområder i Languedoc beliggende 200-600 m.o.h. Dette 
kombineret med en kalk- og lerholdig jordbund gør det muligt at fremstille den spændende 
og anderkendte mousserende vin “Crémant de Limoux”. Côte Mas Crémant de Limoux Rosé 
er lavet på 70% Chardonnay, 20% Chenin Blanc og 10% Pinot Noir er vinifi ceret på ståltank 
med efterfølgende tilsætning af sukker og gær og aftapning på fl aske , hvor 2. gæringen 
fi nder sted. Côté Mas Crémant Rosé er en pink mousserende charmerende vin med et hav af 
anvendelsesmuligheder.
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FAKTA

OMRÅDE / LAND:
Languedoc, Frankrig

DRUESORTER:
Chardonnay
Chenin Blanc
Pinot Noir

ANBEFALES TIL:
Apéritif, fi sk, skaldyr samt 
lette salater

KAN GEMMES INDTIL:
2021

PRIS:
92,00 kr.



2016 CABERNET SAUVIGNON
ELDERTON 
BAROSSA VALLEY, AUSTRALIEN

Omkring 55 km nordvest for byen Adelaide i South Australia ligger Australiens bedste vindistrikt
Barossa Valley. Barossa har vundet sit fantastiske ry for sin store alsidighed. Elderton Winery 
er et af Barossas mest omtalte og hæderkronede vinerier gennem de seneste 20 år. Vingården 
ligger i byen Nuriootpa, lige i smørhullet mellem Penfolds og Wolf Blass.

Samuel Elderton Tolley grundlagde vineriet i begyndelsen af det 19. århundrede, og missionen 
var dengang at forsyne de store lokale vingårde med druer af 1. klasses kvalitet. Da Neil og 
Lorraine Ashmead overtog driften af Elderton i begyndelsen af 1980’erne, begyndte en ny æra 
på vingården. Stilen blev lagt om, og moderne teknologi samt nye vinifi kationsmetoder blev 
taget i anvendelse. Belønningen kom i 1993, da Elderton vandt The Jimmy Watson Trophy for 
landets bedste unge rødvin. De er vilde med konkurrencer i Australien, og da denne titel er den
mest prestigefyldte, var berømmelsen straks en realitet. I 1994 fi k Elderton Command Shiraz 
94 point af Robert Parker. Dette var en af de højeste “scores” en australsk vin nogensinde 
havde fået, og siden er Elderton gang på gang blevet lovprist af vinpressen. Elderton ledes i 
dag af enken Lorraine sammen med sønnerne Allister og Cameron.

Eldertons vinmarker er beplantet med primært Shiraz, Cabernet Sauvignon og Merlot. 
Langt hovedparten af stokkene er mellem 40 - 80 år gamle, hvilket giver den helt optimale 
frugtsætning. Eldertons røde vine er hver især monumentale frugtbomber og har helt deres 
egen personlighed. Ens for vinene er dog den enorme frugtkoncentration og glycerinfedme.

Cabernet Sauvignon-vinen har ligesom mange af Eldertons andre vine vundet megen hæder 
og ære. En tidligere årgang af denne vin har været valgt som vinen til 1. klasse på det 
nationale luft fartsselskab Quantas. 18 måneder på fade giver denne vin et kraftfuldt bid, og 
superkoncentreret frugtintensitet.
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FAKTA

OMRÅDE / LAND:
Barossa Valley, Australien

DRUESORTER:
Cabernet Sauvignon

ANBEFALES TIL:
Krydrede retter med lam 
eller oksekød

KAN GEMMES INDTIL:
2030

PRIS:
160,00 kr. 



2017 GIGONDAS GRAND MONTMIRAIL
DOMAINE BRUSSET
SYDRHÔNE, FRANKRIG

Domaine Brusset er et lille familieforetagende beliggende i den hyggelige landsby Cairanne.
Domainet blev grundlagt i 1947 af André Brusset, men det er i dag sønnen Daniel Brusset og 
barnebartnet Laurent Brusset, der står ved roret på den stolte familiegård. Familiens vine, 
som blandt andet tæller de måske bedste Gigondas (Le Hauts de Montmirail), der overhovedet
laves, er altid blandt de bedste køb fra den sydlige Rhônedal. Stilen er autentisk og rustik, dog
med et touch af moderne tankegang.

Hos Brusset bestræber de sig efter, at alle vinene altid vil besidde en fl ot, tæt, dybrød farve, et 
tydeligt præg af modenhed og en koncentreret smag af bær og peberkrydderi suppleret med 
en sødmefuld og saftig frugt. Styrke og intensitet varierer naturligvis, men når Brusset har 
været i stand til at markere sig så stærkt i en lang årrække, er det ikke mindst begrundet i de 
almindelige vines høje kvalitetsniveau.

Montmirail dentellet har gennem generationer været kendt for at lægge jorde/klipper til 
de bedste beplantninger i Gigondas. Brusset laver derfor en fremragende Gigondas fra de 
nedre og sydvendte skråninger, hvor soleksponeringen, dræningen og jordbunden virkeligt 
favoriserer de lokale druer. Høstudbyttet er uhyre begrænset her, da blandt andet høstarbejdet 
besværliggøres af markernes opdeling i stejle stenterrasser, 

Vinen består af Grenache, Syrah, Mourvèdre, og Cinsault. Aromaen er domineret af blomster, 
og smagen er meget frugtagtig. Det er en elegant og harmonisk vin altid blandt de bedste 
Gigondasvine, der produceres.

(90-94 points i The Wine Advocate)
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FAKTA

OMRÅDE / LAND:
Sydrhône, Frankrig

DRUESORTER:
Grenache
Syrah
Mourvédre
Cinsault

ANBEFALES TIL:
And, fl æskesteg og vildt

KAN GEMMES INDTIL:
2025

PRIS:
168,00 kr. 



2016 LES CARMES DE RIEUSSEC
CHÂTEAU RIEUSSEC
SAUTERNES, BORDEAUX, FRANKRIG

Flydende nektar er et udtryk, der ofte bruges om disse perler fra det sydlige Bordeaux. Château 
Rieussec er absolut i toppen når vi taler producenter. Ét af de bedste slotte, med den bedst 
mulige beliggenhed i kommunen Fargues i Sauternes-distriktet.

Sauternes ligger ca. 50 km syd for Bordeaux by. Det helt specielle her i Sauternes distriktet 
er det mikroklima som kræves for at udvikle Botrytis Cinera, den ædle råddenskab. Det er 
nødvendigt, at druerne bliver kølet ned om natten og at der er tåge om formiddagen. Denne 
tåge sætter sig på druerne og tillader udviklingen af den ædle råddenskab. Tågen i Sauternes
opstår fordi de to fl oder Garonne og Cirons løber sammen lige her. Den ene fl od er varm og 
den anden kold, det udvikler tågen. Produktionen af Sauternes er meget kompliceret og stiller
store krav til producenten. Når druerne modnes, angribes de af svampen Botrytis Cinera, som
skaber ædel råddenskab, der udtørrer druerne og koncentrerer deres sukkerindhold til den 
rene nektar. Druerne høstes manuelt ad fl ere omgange og udbyttet er lavt. Det er ikke i alle 
årgange, at denne proces kan lykkes til fulde.

I det attende århundrede var Château Rieussec ejet af Carmes munkene, det er dem der 
lægger navn til denne pragtfulde 2.vin. Slottet har i dag 90 hektar der er beplantet med 90% 
Semillon, 3% Muscadelle og 7% Sauvignon. Druerne til denne vin er høstet over 27 dage fra 
slutningen af september. I løbet af høsten går man igennem hver mark 7 gange og hver gang 
plukker man kun de druer, som er optimalt angrebet af Botrytis. 50% af mosten blev gæret i 
egetræsfade og 50%i ståltank. Efter gæring blev vinen lagret i franske egetræsfade, heraf 50% 
nye.

Carmes de Rieussec er funklende klar i glasset med en svag orange kant. Flot duft af mandler, 
tørrede frugter og akacie blomster. Smagen er livlig og frisk med intense noter af fi gner og 
frisk abrikos. En fl ot balance med sødme og syre giver en vin der strutter af kvalitet.
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FAKTA

OMRÅDE / LAND:
Bordeaux, Frankrig

DRUESORTER:
Sémillon
Muscatelle
Sauvignon Blanc

ANBEFALES TIL:
Foie gras, blåskimmeloste 
og søde tærter

KAN GEMMES INDTIL:
2025

PRIS:
210,00 kr. 
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GLÆDELIG JUL 

 OG GODT NYTÅR




