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Vennekasse 85 er den særlige kasse med sommerens vine. En kasse med hele 12 flasker 
– 6 forskellige, 2 af hver! Det er derfor heller ikke kassen med de store kanonslag, men 
vine tiltænkt sommerens mange hyggestunder. Kassen indeholder 2 flasker rosé, 4 
flasker hvidvin og 6 rødvine.

Vennekasse nr. 85 koster som tidligere kun dkk. 600,00 inkl. fragt (kassens reelle 
værdi er denne gang dkk. 804,00 + fragt). Vennekassen leveres mandag den 6. juli - 
Ønsker du ikke kassen, skal vi have besked senest den 29. juni. Har du ændringer til 
leveringsadressen, eller datoen, er du velkommen til kontakte os. 

Vi bestræber os på at nå ud til alle i postnummer 9000 i løbet af uge 28. Der er mulighed 
for at få flere varer fragtfrit med Vennekassen, hvis du bestiller senest den 29. juni.

2018 Lagranja Blanco Verdejo Viura, Tierra de Castilla, Spanien
En rigtig sommerbasker lavet på de to spanske hvidvinsdruer Verdejo og Viura. Stilen 
er rank og ren og saftig, med fokus på liflig elegance fremfor tung frugt. Ingen lagring 
på træfade, kun ståltank for at optimere en friske stil.

2018 La Petite Perrière Sauvignon, Guy Saget, Loire, Frankrig
La Petit Perriere er vores stor-sællert fra Sancerrehuset Guy Saget i Loiredalen. Druen 
er 100 % Sauvignon Blanc. Du kan forvente en frisk, sprød, tør hvidvin, der vil gå perfekt 
til sommerens skaldyr eller solo på terrassen.

2019 Pico de Aneto Rosé, Bodega Pirineos, Somontano, Spanien
Kassens to roséer er fra det spanske vinområde Somontano, der er leveringsdygtig i 
solid Tempranillo. Pico de Aneto er en rund, saftig rosé med et lille touch af frugtig 
sødme. En perfekt terrasserosé.

Estratego Real, Tinto, Castilla La-Mancha , Spanien
Rioja-familien Eguren laver også denne 100 % Tempranillo, men fra en lidt mere 
beskeden matrikel; højsletten Castilla La-Mancha (hvor priserne er yderst fornuftige). 
En mørk, mellemkraftig rødvin med krydrede undertoner.

Zinfandel Jobs Peak, Californien, USA
Jobs Peak er vores nye serie fra det solbeskinnede Californien. Jobs Peak Zinfandel 
byder på saftig, sødmefuld, krydret frugt, med lav frugtsyre og runde, rare tanniner. En 
perfekt vin til det meste med fartstriber og marinader fra grillen.

2018 Primitivo Salento, a6mani, Apulien, Italien
Kassens to sidste flasker rødvin er fra Salento i det sydlige Puglia. Druen hedder 
Primitivo og er Italiens svar på Zinfandel. En blød, rig, rødvin med noter af svesker, 
blomme og vanilje, der klarer grillens røg, som efterårets kraftigere køkken.

Venlig hilsen

Ib Bergkjær
Adm. direktør

Sigurd Müller Vinhandel A/S



2018 LAGRANJA BLANCO VERDEJO VIURA
LAGRANJA
TIERRA CASTILLA, SPANIEN

Vinområdet Vino de la Tierra de Castilla y León ligger i det nordvestlige Spanien og dækker 
et stort areal, der strækker sig fra regionen Madrid til Portugals grænse. Udbuddet af vine 
er meget stort, og der findes vine i alle afskygninger. Området har en stor historie inden for 
vinproduktion, der er forbundet med mange traditioner.

Regionen Castilla y León har flere underområder, hvor Bierzo, Cigales, Ribera del Duero, 
Rueda og Toro er de fem mest kendte. Benævnelsen Vino de la Tierra de Castilla y León er 
derfor et paraplybegreb, som dækker over de områder for vinproduktion, der ikke er inkluderet 
i andre selvstændige områder.

Gennem hele området løber Duero floden, hvis bredder er ældgamle jorde, der altid er blevet
brugt til vindyrkning. Denne har været med til at udvikle de gamle skikke og traditioner, som 
skaber områdets uforlignelige vine.

La Granja Verdejo Viura er vinificeret traditionelt med lagring på ståltank, hvilket understøtter 
vinens friske, aromatiske profil med noter à la pære, fersken og citrus samt underliggende 
mineraler. En elegant og super-balanceret sommerbasker!
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FAKTA

OMRÅDE / LAND:
Tierra Castilla, Spanien

DRUESORTER:
Verdejo
Viura

ANBEFALES TIL:
Fisk og skaldyr eller som
aperitif

KAN GEMMES INDTIL:
2021

PRIS:
65,00 kr.



2018 LA PETITE PERRIÈRE SAUVIGNON
GUY SAGET
LOIRE, FRANKRIG

Loire-dalen og -floden strækker sig fra det inderste Frankrig for at munde ud ved Nantes på 
den franske Atlanterhavskyst. Loire er opdelt i mange områder med store variationer i klima, 
jordbund og traditioner, men der findes også mange ligheder.

Guy Sagets vinhus har en historie på 8 generationer i området Pouilly sur Loire. De 2 brødre, 
Jean-Louis og Christian Saget, som nu driver foretagendet, har delt ansvaret mellem sig. Jean- 
Louis er den administrerende direktør, og har samtidig ansvaret for vinfremstillinger. Christian 
har ansvaret for vinmarkerne og selve vinavlen. De to har meget præcise mål med driften 
af deres forfædres ejendomme: De søger uafbrudt at forbedre kvaliteten på vinene samt at 
udvide deres produktsortiment for at imødekomme den konstant stigende efterspørgsel.

Guy Saget er som “négociant” mere end en ejendom. Firmaet har i løbet af mange år opkøbt 
nogle gode ejendomme, som nu er ledet fra Guy Saget.

Ved La Petite Perrière er der tale om klassisk vin lavet på områdets vigtigste hvidvinsdrue 
Sauvignon Blanc. En frisk, let gylden vin med flot moden dybde og toner à la lyse ferskener, 
abrikoser og citrus med flot ren længde.
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FAKTA

OMRÅDE / LAND:
Loire, Frankrig

DRUESORTER:
Sauvignon Blanc

ANBEFALES TIL:
Aperitif, fisk, skaldyr og lette 
salater

KAN GEMMES INDTIL:
2021

PRIS:
74,00 kr.



2019 PICO DE ANETO ROSÉ
BODEGA PIRINEOS
SOMONTANO, SPANIEN

Somontano ligger i den absolutte nordlige del af Aragonien og noget væk fra regionens andre
DO’er. Somontano betyder ”Ved foden af bjergene”, og bjergene er Pyrenæerne. Vinmarkerne
ligger som små lodder i et klippefyldt landskab, hvor vidderne aldrig er ret store. Mange små
vandløb og en driftig flod ved navn Vera, skærer ind i bjergene og skaber nogle dramatiske 
slugter, og klipperevner med huler fra stenalderen og flotte hulemalerier. Det er smukt, barsk,
grønt og saftigt.

Alle vinene fra Bodega Pirineos er produceret i den moderne stil med hovedvægten lagt 
på forførende friskhed, aroma og stor drikkeglæde. Vinene er ukomplicerede og meget 
umiddelbare.

Rosévinen Pico de Aneto er lavet på de kendte Tempranillo og Cabernet Sauvignondruer. 
Blandingen kunne give en frugtrig og intens mørk rødvin, men når hensigten er at lave en 
rosévin sorteres drueskallerne fra mosten efter kort tid, inden der trækkes for meget farve 
ud. Smagen er sødmefuld, aromatisk og ikke til at stå for. En lækker sødmefuld og meget 
anvendelig frugtbombe.
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FAKTA

OMRÅDE / LAND:
Somontano, Spanien

DRUESORTER:
Cabernet Sauvignon
Tempranillo

ANBEFALES TIL:
Aperitif, retter med fisk eller 
lyst kød

KAN GEMMES INDTIL:
2022

PRIS:
59,50 kr. 



ESTRATEGO REAL, TINTO
DOMINIO DE EGUREN
LA MANCHA, SPANIEN

I La Mancha-regionen, der ligger ca. 100 km syd for Madrid, laver Dominio de Eguren vine, der 
forbløffer med et fantastisk gunstigt pris/kvalitets-forhold. Siden 1870 har Eguren familien 
lavet vin. Erfaringerne er således gået fra generation til generation. Familien Eguren har 
adskillige gange været kåret til årets vinproducent i Spanien. Vinmager Marcos Eguren har 
ligeledes vundet adskillige priser for sit fantastiske arbejde med familiens vine.

Estratego stammer fra vinmarker, der ligger uden for Riojazonen, i distriktet Tierra de 
Manchuela og er produceret på Tempranillodruen – den samme drue, som Riojavinene 
produceres på. Vinen ligger på små amerikanske træfade i mellem 1 – 3 måneder. Smuk, 
transparent, rød farve. Herlig, frisk bouquet af røde kirsebær. Særdeles elegant, let og dog 
smagfuld med nuancer af røde bær. Medium fylde med lækker afrundet tannin. Saftig og 
harmonisk finish.
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FAKTA

OMRÅDE / LAND:
La Mancha, Spanien

DRUESORTER:
Tempranillo

ANBEFALES TIL:
Lette kødretter og tapas

KAN GEMMES INDTIL:
2024

PRIS:
57,50 kr. 



ZINFANDEL
JOBS PEAK
CALIFORNIEN, USA

Californien producerer 90% af al vin i USA og kaldes med rette for ”vinstaten”. Den årlige 
produktion er på 2 mia. flasker fra et areal på 130.000 ha. De første vinstokke blev plantet 
ved San Diego omkring 1780 af katolske munke. I 1850’erne importerede den ungarske 
greve Agoston Haraszthy mere end 100.000 vinstokke fra Europa, og efterhånden er de fleste 
europæiske druer blevet indført. Der findes ikke et egentligt appellation-system, men fra 1983 
har man fastlagt American Viticultural Areas (AVAs). De omfatter større eller mindre arealer 
med samme klima og jordbund, men stiller ikke krav til produktionsmetode eller druesorter. 

Zinfandel er Californiens vinøse adelsmærke. Zinfandel kræver varme og en lang sæson, så 
druerne får tid til at modne fuldt ud. Den færdige vin skal gerne nå mindst 14% alkohol, for at 
frugten kommer frem. I solrige Californien opnår Zinfandeldruen fuld modenhed. 

Jobs Peak er en mørk og kraftig rødvin med saftig charme og imødekommenhed. Smagsnoterne 
går i retning af sødmefyldte blommer, svesker, rosiner, peber og kanel. En blød og venlig rødvin 
med masser af varme og charme.
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FAKTA

OMRÅDE / LAND:
Californien, USA

DRUESORTER:
Zinfandel

ANBEFALES TIL:
Et perfekt match til 
sommerens marinerede 
bøffer på grillen

KAN GEMMES INDTIL:
2024

PRIS:
68 kr. 
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2018 PRIMITIVO SALENTO
A6MANI
APULIEN, ITALIEN

I det sydligste Italien beliggende ud mod Adriaterhavet, fra Molise i nord og ned mod den 
stiletlignende sydøstlige spids, ligger vinprovinsen Apulien (Puglia). Dette område har gennem
det seneste årti frembragt nogle af det stolte vinlands mest bemærkelsesværdige vine.

Før vinlusens hærgen i forrige århundrede var vinene fra Apulien vidt berømte. Efterfølgende blev 
området mere kendt for dets enorme mængder bulkvin. Grundet lave produltionsomkostninger
og gunstige dyrkningsforhold har området i stigende grad fået tilført risikovillig kapital, og det
vælter nu frem med fantastisk flotte og særdeles prisvenlige vine. Området har som følge heraf 
oplevet en sand rennaissance og stor efterspørgsel efter dets kraftige og solmodne rødvine, 
primært lavet på Primotivodruen, der siges at være identisk med Californiens modedrue 
Zinfandel.

A6mani er et nyere, dynamisk vinfirma etableret i 2011. Kræfterne bag er de 3 kusiner Elise 
Clerfeuille, Francesca Cavello og Maria Cavello. Salento ligger i den sydlige del af regionen 
Puglia, Italiens støvlehæl. Den tunge varme og den murstensrøde jord gør det ideelt for for 
Primitivo, der trives perfekt i varmen.

Primitivo Salento, der er lagret på ståltank, har en mørk, dyb, rød farve med violet skær. I 
bouqueten finder man noter à la svesker og blomme samt fine noter af rosmarin og vanilje. 
Vinen har en fløjlsblød tekstur og en lang sødmefuld krydret eftersmag.
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FAKTA

OMRÅDE / LAND:
Apulien, Italien

DRUESORTER:
Primitivo

ANBEFALES TIL:

Kød, vildt eller kraftige oste

KAN GEMMES INDTIL:
2025

PRIS:
78,00 kr.




