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Med Vennekasse 86 skruer vi igen lidt op for niveauet og antallet ned fra de 12 flasker 
til 6 flasker. Vi satser på lidt ”Indian Summer” – Kassen indeholder nemlig 1 flaske 
Provence-Rosé samt den sydafrikanske hvidvin Maximus, der viser, hvordan Sauvignon 
Blanc også kan smage! Herud over skal I smage 4 spændende rødvine.

Vennekasse nr. 86 koster som tidligere kun dkk. 600,00 inkl. fragt (Kassens reelle 
værdi er denne gang dkk. kr 852,50 + fragt).  Vennekassen leveres mandag den 14. 
september - Ønsker du ikke kassen, skal vi have besked senest den 7. september. 
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 38. Der er mulighed 
for at få flere varer fragtfrit med Vennekassen, hvis du bestiller senest den 7. september.

2015 Maximus, Buitenverwachting, Constantia, Sydafrika
Maximus er en ”Limited Edition” lavet på hvidvinsdruen Sauvignon Blanc lagret på barri-
ques, hvilket bidrager til vinens rige fylde og nærmest burgundiske stil. Et fantastisk 
glas. 

2019 Château Montaud Rosé, Provence, Frankrig
Château Montaud laver klassisk elegant lys Procence-Rosé på druerne Grenache, 
Cinsault, Syrah og Tibouren.Stilen er frisk og tør med noter af moden melon, citrus, 
jordbær og tørrede frugter. (89 points Wine Spectator).

2015 Château Tour du Pas St. Georges, Bordeaux, Frankrig
Klassisk højrebreds-Bordeaux med masser af mørke bær, en fyldig mineralsk smag af 
brombær og solbær med noter af sød lakrids, sort peber og strejf af fad i eftersmagen. 
(Højest ratede Bordeaux u/150 kr. - 91 points/Din VinGuide)

2016 Merlot, Cannonball, California, USA
Cannonball ejer ikke selv alle deres parceller med druer, men har indgået kontrakt med 
en række premium vinbønder i de køligere egne af det nordlige Californien. Cannonballs 
Merlot leverer blød, rig, fløjlsblød frugt uden kanter.

2016 Aquiana, Bodegas Merayo, Bierzo, Spanien
Bodegas Merayos topvin laves på 100% Mencia fra 100-120 år gamle vinstokke. Der 
laves kun omkring 6.500 flasker om året. Stilen er saftig og elegant med noter af moden 
frugt, violer, balsamico, lakrids, peber og nelliker. (Jamessuckling.com 92 points)

2018 Pinot Noir La Croix Blanche, Domaine Rion, Bourgogne, Frankrig
Dyb, kompleks og fløjlsblød Pinot Noir fra vores nye Bourgognehus Domaine Rion, 
der om nogen tager deres ”almindelige” Bourgogne Rouge alvorligt – En tendens der 
heldigvis griber om sig i Bourgogne!

Venlig hilsen

Ib Bergkjær
Adm. direktør

Sigurd Müller Vinhandel A/S



2015 MAXIMUS
BUITENVERWACHTING
CONSTANTIA, SYDAFRIKA

På en af de skønneste adresser på Constantia halvøen ligger den gamle hollandske 
hovedbygning fra 1796, der danner centrum for Buitenverwachting. Hovedbygningen rummer 
udover faciliteter til vinproduktion, ligeledes en af Sydafrikas bedste restauranter.

Det var på Constantia halvøen, at Sydafrikas vinproduktion startede. Den første store vin fra 
området var den legendariske Constantia vin, en naturlig sød vin, der for ca. 100 år siden var 
regnet for en af verdens bedste søde hvide vine. Potentialet for vindyrkning er imidlertid enormt 
her i dette koldklimaområde, og det er således nogle af Sydafrikas bedste vine, der dyrkes her. 
I dag nyder Buitenverwachting stor respekt for sin visionære og fremtidsorienterede stil og er 
således i dag en af de mest driftige vinproducenter i Sydafrika.

En af grundene, til at Buitenverwachting nyder så stor berømmelse for sine vine, er netop 
fi rmaets mod og vilje til konstant at eksperimentere med genplantninger af druekloner samt 
vinifi kationsmetoder.

Maximus er Buitenverwachtings “Limited Release” Sauvignon Blanc lagret på barriques i 
15 måneder. Maximus er en fyldig og rig Sauvignon Blanc med intense, tropiske noter samt 
friske Sauvignon Blanc-noter à la grape frugt. En cremet, kompleks vin til fyldige retter
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FAKTA

OMRÅDE / LAND:
Constantia, Sydafrika

DRUESORTER:
Sauvignon Blanc

ANBEFALES TIL:
Retter med fi sk, skaldyr
eller fjerkræ samt cremede
pastaretter

KAN GEMMES INDTIL:
2022

PRIS:
145,00 kr.



2019 CHÂTEAU MONTAUD ROSÉ
CHÂTEAU DE MONTAUD
PROVENCE, FRANKRIG

Distriktet Provence dækker et samlet areal på ca. 3.500 hektarer og strækker sig fra Durance 
fl oden i nord til Middelhavet i syd. Mod vest afgrænses området af Rhônedalen og mod øst af 
Sainte Victoire bjerget. Der er fl ere anerkendte appellationer i området, der i øvrigt er præget 
af en stor variation i vinene.

Appellationen nyder godt af Middelhavsklimaet, der er under stærk indfl ydelse af den til tider 
kølige og tørre Mistralvind. Herudover begunstiges områdets vinmarker årligt af mere end 
2.900 solskinstimer samt en meget begrænset nedbørsstatistik på 550-680 årlige mm.

Château Montaud Rosé er en typisk, frisk og tør rosévin fra Provence med sarte orange, 
lyserøde refl ekser og en fi n bouquet à la moden melon, citrus, jordbær og tørrede frugter 
kombineret i en fi n forfriskende syre.
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FAKTA

OMRÅDE / LAND:
Provence, Frankrig

DRUESORTER:
Grenache
Cinsault
Syrah
Tibouren

ANBEFALES TIL:
Salater, lyst kød, orientalske
retter eller som aperitif på
terrassen.

KAN GEMMES INDTIL:
2022

PRIS:
79,50 kr.



2015 CHÂTEAU TOUR DU PAS ST. GEORGES
CHÂTAEU TOUR DU PAS ST. GEORGES
BORDEAUX, FRANKRIG

Château Tour du Pas St. Georges er beliggende i Saint-Georges Saint-Emilion nær Saint 
Emilion. Château Tour du Pas St. Georges har gennem århundreder været en af de mest 
toneangivne ejendomme i denne lille kommune. Derfor har slottet navn efter kommunen. 
De 14 ha vinmarker består af ler, kridt og silikat og er eminent beliggende på en sydvendt 
bjergskråning. Rødvinen er sammensat af 50% Merlot, 35% Cabernet Franc og 15% Cabernet 
Sauvignon.

Château Tour du Pas St. Georges er blød og velsmagende. Den er moden med en god balance 
mellem frugt og struktur, som er fremkommet efter lagring delvist i nye egetræsfade. I vinen 
fi nder man al den afrundethed og elegance, der har gjort vinene fra St. Emilion så berømte.
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FAKTA

OMRÅDE / LAND:
Bordeaux, Frankrig

DRUESORTER:
Merlot
Cabernet Franc
Cabernet Sauvignon

ANBEFALES TIL:
Kraftige retter med kød

KAN GEMMES INDTIL:
2025

PRIS:
145,00 kr. 



2016 MERLOT
CANNONBALL
CALIFORNIEN, USA

Cannonball Wine Company, Sonoma, er grundlagt i 2006 af Yoav Gilat og Winemaker Dennis Hill. 
Cannonball Wines siger selv om deres vine...”We want bold fruit, not fruit candy”. Cannonballs
vine er imødekommende med friskhed og elegance frem for vine med tung doseret fadpræg.

Cannonball ejer ikke selv alle deres parceller med druer, men har indgået kontrakt med en 
række premium vinbønder i de køligere egne af det nordlige Californien.

Cannonballs etiketter illustrerer et legenede barn der tager springet for at lave en “bombe” 
i swimmingpoolen. Direkte oversat betyder Cannonball også “bombe”. Illustration og navn 
signalerer, at tingene ikke skal tages for alvorligt, herunder at vinene er ukomplicerede og 
charmerende, imødekommende og ikke mindst fornuftige prismæssigt. Vine der leverer stor 
umiddelbar nydelse.

Cannonball Merlot er lavet på 91% Merlot og 9% Petit Verdot fra Oaknoll/Russian River og 
Atlas Peak. Vinen, der er lagret i 14-16 måneder på franske egetræsfade, har dybe noter à la 
solbær og mørke kirsebær, chokolade, nelliker og krydderier i fl øjlsblød, frisk fi nish.
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FAKTA

OMRÅDE / LAND:
Californien, USA

DRUESORTER:
Merlot
Petit Verdot

ANBEFALES TIL:
Retter med okse, kalv 
og vildt. Til en god pasta 
bolognese eller pizza.

KAN GEMMES INDTIL:
2026

PRIS:
148,00 kr. 



2016 AQUIANA
BODEGAS MERAYO
BIERZO, SPANIEN

Bodegas Merayo, er et relativt nyt, fremadstormende vinhus grundlagt af Pedro Merayo i 2011. 
Fra familiens 42 hektar vinmarker laves der årligt ca. 150.000 fl asker vin, fordelt på én hvidvin, 
én rosé, samt 4 forskellige rødvine. Merayos vine laves alle på druer fra egne marker - marker
med meget gamle vinstokke! 

Bodegas Merayos vinmarker er der fokus på to druer; Mencía til rødvin og Godello til hvidvinen. 
Mencía vinstokkene er op til 80-100 år gamle og står på sydøst skrånende vinmarker med 
grus, sten og skifer i undergrunden, mens stokkene med Godello er en blanding af 80-100 år 
gamle og 30 år gamle vinstokke.

Vinområdet er et særligt kapitel i spansk vin. Det er sjældent, man forbinder spansk rødvin 
med elegance og mineralitet, men vinområdet Bierzo er den spændende undtagelse, der 
bekræfter reglen om, hvad vi kan forvente os af en fl aske rødvin fra Spanien. Bierzo ligger 
teknisk set i Castilla y Leon lige som Ribera del Duero og Toro, men vinene fra Bierzo er 
helt anderledes. Området ligger lige på grænsen til kystregionen Galicien, men skærmet 
for de værste nordenvinde af bjergkæden Cordilleras Cantabrica. Området har stort set 
indlandsklima, men med indfl ydelse fra havet, og mange af vinmarkerne er også relativt højt 
beliggende, hvilket giver mere kølighed og en bedre syrebalance i vinene.

Alt efter i hvilken højde, Mencia vokser i Bierzo, kan vinen minde om både Syrah, Cabernet 
Franc eller Pinot Noir. Mencia fi ndes også andre steder, men får sit fornemste udtryk i Bierzo.

Bodegas Marayo’s topvin laves på 100% Mencia fra de ældste vinstokke (100-120 år gamle) fra
højtbeliggende parcel ca. 800 meter over havet. Efter endt gæring lagres vinen 12 måneder på
franske egetræsfade og tappes uden klaring eller fi ltrering. En kompleks, elegant topvin med
struktur til 8-10 år i kælderen.
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FAKTA

OMRÅDE / LAND:
Bierzo, Spanien

DRUESORTER:
Mencia

ANBEFALES TIL:
Okse og lam

KAN GEMMES INDTIL:
2028

PRIS:
150,00 kr. 
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2018 PINOT NOIR LA CROIX BLANCHE
DOMAINE RION
BOURGOGNE, FRANKRIG

På en anbefaling fra monsieur de Villaine fra Domaine Romanée Conti har vi taget det lille 
familieforetagende Domaine Armelle & Bernard Rion i sortiment med stor begejstring. 

Domainet blev grundlagt i 1896 af Pierre Rion, der havde arbejdet som plukker for Château de 
la Berchère i Côte de Nuits og sidenhen købte slottets vinmarker. Pierres søn, Louis, overtog 
efter ham, og i 1952 blev domainet delt mellem Louis sønner. Marcel, den ældste, blev i Vosne 
og fortsatte udvidelsen af domainet. Bernard kom til i 1973, hvor han hjalp sin far, og sidenhen 
overtog domainet sammen med sin kone Armelle. 

Denne vin, La Croix Blanche, kommer fra vinmarker der ligger lige syd for Vosne-Romanée på 
grænsen til Nuits-Saint-Georges. Det er en dyb, kompleks og fl øjsblød Pinot Noir. 
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FAKTA

OMRÅDE / LAND:
Bourgogne, Frankrig

DRUESORTER:
Pinot Noir

ANBEFALES TIL:
Kalvekød, fjerkræ, vildt samt
milde oste

KAN GEMMES INDTIL:
2025

PRIS:
185,00 kr.




