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Vennekasse 87 bliver årets sidste - Og ”julegaven” fra os til jer! Der er nemlig skruet 
historisk op for blusset og ilagt en række sublime vine til årets sidste mærkedage – Jul 
og Nytår!

Vennekasse nr. 87 koster som tidligere kun dkk. 600,00 inkl. fragt (Kassens reelle 
værdi er denne gang dkk. kr 1092,00 + fragt). Vennekassen leveres mandag den 16. 
november - Ønsker du ikke kassen, skal vi have besked senest den 9. november. Har 
du ændringer til leveringsadressen, eller datoen, er du velkommen til at kontakte os.  

Vi bestræber os på at nå ud til vores kunder i Aalborg og Nørresundby i løbet af uge 47. 
Der er mulighed for at få flere varer fragtfrit med Vennekassen, hvis du bestiller senest 
den 9. november.

Vennekasse 87 indeholder:

1 flaske 2018 Cava Vintage Rosé Organic, Bodegas Naveran, Penedès, Spanien
Vores Cava-hus Naveran er gået øko-vejen med deres mousserende vine, som de laver 
efter champagnemetoden med 2. gæring på flasken. Roséen er frugtig og elegant med 
lang tør, lækker eftersmag af røde bær. Prøv den årets sidste aften som startskuddet på 
en festlig aften til forretten med fisk og skaldyr eller til den cremede suppe.

1 flaske 2015 Chardonnay, Astrolabe, Marlborough, New Zealand
Familieforetagendet Astrolabe laver formidable vine med elegance og rank koldklima-
karakter. 2015 Chardonnay leverer god fyldig kompleksitet pakket i frisk frugt med et 
let strejf fra lagringen på træfade. 

2 flasker 2015 Bufera, Ville di Antanè, Veneto, Italien
Her har vi fundet et sublimt bud på årets julevin – Derfor 2 flasker af denne i Vennekasse 
87! Bufera laves i Amaronens bagland på druerne Corvina, Rondinella og Merlot, der 
tilsammen byder på dyb, fløjlsblød frugt og fylde til den smagsintense julespise.

1 flaske 2017 Beaune 1. cru Clos de l’Ecu, Faiveley, Bourgogne, Frankrig
Clos de L’Ecu er navnet på 1. Cru-marken i Beaune i Bourgogne, ejet 100% af Faiveley 
siden 2002. Druen er Pinot Noir, og vinen er ganske enkelt formidabel. Her er lejligheden 
til at smage, hvordan elegant rød Bourgogne skal smage. Prøv den til oksemørbraden, 
til vildt eller til kalvestegen nytårsaften.

1 flaske 2004 Quinta Do Panascal, Fonseca, Duoro, Portugal ● Halvflaske
2004 Quinita Do Panascal er en Vintage Portvin fra huset Fonseca. Årgang 2004 smager 
intet mindre end vidunderligt nu. Men kan også gemmes 5-10 år yderligere! ”Great 
notes of tobacco, smoky tea and spice. A warm, velvety, satiny wine. An enticingly very 
textural wine!” (94 pts Wine Enthusiast).

Venlig hilsen

Ib Bergkjær
Adm. direktør

Sigurd Müller Vinhandel A/S



2018 CAVA VINTAGE ROSÉ 
BODEGAS NAVERAN
PENEDÈS, SPANIEN

Klimaet i Penedès er udpræget Middelhavsklima. Temperaturen midt på dagen kan blive 
næsten uholdbar høj. Om natten derimod daler temperaturen kraftigt, da det meste af området 
ligger relativt højt. Undergrunden er et mix af limesten, sand og ler.

Bodegas Naverans historie er relativ kort. Firmaet blev grundlagt i 1985 af schweizeren Michel
Gilleron. Man var heldig fra fi rmaets spæde start at kunne erhverve sig nogle af de højest 
beliggende vinmarker tæt på byen Vilafranca.

Cavaerne skal ifølge spansk lovgivning vinificeres efter ”champagnemetoden”. Dvs. som i 
Champagne med anden gæring på flaske. Metoden kaldes i Spanien “Metodo tradicional”. 
Gæring og modning skal minimum vare 9 måneder. Herefter lagrer vinene mere eller mindre
oprejst i flaskerne, hvor gærresterne samles i flaskehalsen. Hos Bodegas Naveran foregår 
også denne proces, som man gør det i Champagne. Bodegas Naveran er med sine fortryllende
cavaer med til at sætte standard for, hvilken kvalitet der kan drives ud af Penedès.

Cava Brut Rosé laves på en blanding af 60 % Pinot Noir og 40 % Parellada - en drue Naveran 
har specialiseret sig i og lægger meget vægt på. Cava Brut Rosé vinificeres som de andre 
cavaer, dog med en lidt længere maceration (udtræk af farve). Herefter gærer vinen i rustfri 
ståltanke. Et par måneder efter høsten aftappes vinen på flaske, hvor den videre gæring og 
lagring finder sted i mindst 2 år som i Champagne.

Farven er flot lyserød med delikate perler og frugtige røde bærnoter med fin længde.De små
bobler er mange og skaber et fantastisk liv i glasset. I duften fornemmes violer og frisk frugt.
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FAKTA

OMRÅDE / LAND:
Penedès, Spanien

DRUESORTER:
Pinot Noir
Parellada

ANBEFALES TIL:
Apéritif, fi sk, skaldyr og 
cremede supper. 

KAN GEMMES INDTIL:
2022

PRIS:
103,00 kr.



2015 CHARDONNAY
ASTROLABE
MARLBOROUGH, NEW ZEALAND

Astrolabe blev etableret af en håndfuld gode venner i 1996, og er opkaldt efter det første skib, 
som i 1800-tallet opdagede regionen Marlborough, der ligger på nordsiden af sydøen, hvor 
druerne dyrkes, og Astrolabe-vinene i dag laves. Vinhuset har på rekordtid etableret et solidt 
og velrenommeret ry. 

Astrolabes vine er rene, enkeltdruevine med vægt på frisk, ungdommelig frugt. Det er let 
drikkelige vine i optimal balance mellem frugt, frisk frugtsyre og mineralitet.

Denne Chardonnay er lavet på druer fra Astrolabes egne vinmarker samt fra Two Ponds 
Vineyard i Grovetown district, Marlborough. Druerne høstes manuelt, efterfulgt af presning 
af hele klaser samt gæring på franske egetræsfade ved hjælp af de naturlige gærceller samt 
tilsat gær. Den malolaktiske gæring er efterfulgt af 10 måneders lagring på egetræsfade, 
hvilket tilfører vinen yderligere vægt, tekstur og kompleksitet. Atrolabes Chardonnay er let 
gylden med klare referencer til moden melon, smør, vanilje og stenfrugter i fyldig cremet stil.
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FAKTA

OMRÅDE / LAND:
Marlborough, New Zealand

DRUESORTER:
Chardonnay

ANBEFALES TIL:
Fyldige retter med fi sk
eller til lyst kød.

KAN GEMMES INDTIL:
2023

PRIS:
155,00 kr.



2015 BUFERA
VILLE DI ANTANÈ
VENETO, ITALIEN

Når man taler om Venetoregionen er Gardasøen, operaen i Verona og Venedig nok de mest 
umiddelbare tanker hos de fl este. Vinmæssigt set har det nordøstlige hjørne i Italien dog også
meget at byde på.

Venetianske Ville di Antanè lægger navn til en spændende serie nye vine. Villaen, der har sit 
navn fra nonnen Mater Anna, er opført i det 14. århundrede med smukke, velbevarede frescer
og et kapel opført i det 16 århundrede.

Bag Ville di Antanè vine står ønolog Luca Degani, som har produceret succesfulde vine i 
regionen de sidste 15 år. Vinmarkerne ejes af Luciano Sancassani, hvis familie har produceret 
vin i 3 generationer. 

Vinene hos Ville di Antanè er frugtdrevne og charmerende i stilen og smageprofi len bredt 
appellerende. Ved produktion af de kendte Ripasso- og Amarone vine benyttes appassimento 
metoden - hvilket også gør sig gældende ved produktion af Bufera. Ved denne metode, hvor 
man tørrer druerne inden presning, opnåes der karakteristisk, sødmefuld frugtintensit og 
fylde. Vinen, der er lagret 12 måneder på træfade, rummer komplekse noter à la vanilje, 
trækrydderier samt fyldige frugttoner à la brombær og blomme.
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FAKTA

OMRÅDE / LAND:
Veneto, Italien

DRUESORTER:
Corvina Veronese
Rondinella
Merlot

ANBEFALES TIL:
Intense og fyldige retter.

KAN GEMMES INDTIL:
2023

PRIS:
132,00 kr. 



2017 BEAUNE 1. CRU CLOS DE L’ECU
FAIVELEY
BOURGOGNE, FRANKRIG

Med besiddelse af marker i de bedste “cru’er” i Bourgogne og kombineret med næsten to 
århundreders erfaring inden for vinfremstilling er Faiveley i dag producent af nogle af de mest
udsøgte og anerkendte kvalitetsvine. Erwan Faiveley er 7. generation af familien, som leder 
huset, der blev grundlagt i 1825. Lige fra begyndelsen har familien Faiveley bestræbt sig på 
at opkøbe nogle af de bedste vinmarker i de bedste landsbyer. I dag er de således den største 
vinmarksejer i Bourgogne.

I Bourgogne er der tradition for, at fl ere familier har delt ejerskabet af vinmarkerne. Faiveley 
deler også sådanne vinmarker med andre, men kan også tilbyde vine under det såkaldte 
“monopole”. “Monopole betyder, at Faiveley er eneejer af marken. Faiveley kan således tilbyde
en række “monopolvine” som for eksempel denne Beaune Clos de l’Ecu. 

Hele høsten foregår ved håndplukning, og druerne sorteres derefter manuelt. Faiveley er kendt
for at lave vine, der kan gemmes i lang tid. Ved fremstilling af sådanne vine er gæringen utrolig
vigtig. Druernes skind må kunne afgive sin tannin, sin aroma og sin rubinrøde farve til vinen. 
Derfor stræber Faiveley efter at få en lang gæring (ved lave temperaturer) på mindst 15 dage,
men tit 3 uger, når forholdene tillader det.

Den charmerende by Beaune er Bourgognes ”hovedstad”. Det er her mange af de store 
handelsfi rmaer har til huse. Der er dog ingen Grand Cru’er i Beaune, men en del 1er Cruer. 
De fl este af vinene er røde. 1er Cruerne ligger på en perlerække fra Savigny Les Beaune til 
Pommard. Clos de L’Ecu er bestemt en af de bedre af disse 1er Cruer. Faiveley købte hele 
marken i 2002 og har hermed ret til betegnelsen Monopole.

Vinen har en charmerende fl ot moden frugt, der elegant er pakket ind af ungdommelige 
tanniner. Det er en yderst kødfuld vin, med elegant krop og fylde og næsten læskende vin med 
masser af saft og kraft, der afsluttes vedvarende og behageligt.
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FAKTA

OMRÅDE / LAND:
Bourgogne, Frankrig

DRUESORTER:
Pinot Noir

ANBEFALES TIL:
Okse, kalv og vildt

KAN GEMMES INDTIL:
2032

PRIS:
375,00 kr. 



2004 QUINTA DO PANASCAL ◦ 37,5 CL. 
FONSECA GUIMARAENS
DOURO, PORTUGAL

Produktionen af portvin begyndte i den øvre del af Douro-dalen, som er det ældste afgrænsede
vinområde i Europa. Det er i denne barske og bjergrige region, at de unikke portvinsdruer 
dyrkes og omdannes til vin. Men det er Oporto, den historiske by ved mundingen af 
Dourofl oden, der har lagt navn til portvinen. Det er her, at portvinen lagres på fl aske eller på 
fade i portvinshusenes kølige kældre til de er modne.

Der er ikke noget andet portvinshus, hvor traditionerne og viden omkring fremstilling af portvin
er gået i arv igennem så mange generationer som hos Fonseca Guimaraens, hvor vinen er 
blevet produceret af den samme familie, siden portvinshuset blev grundlagt i 1815. Det var i 
dette år, at Manoel Pedro Guimaraens, en velstående købmand, købte det gamle handelsfi rma 
af Fonseca, Moteiro & Co. Da Fonseca solgte sine aktier i fi rmaet, krævede han, at fi rmaet 
skulle beholde navnet Fonseca som dets mærke. Denne betingelse er blevet respekteret lige 
siden af hele seks generationer i Guimaraens-familien, og navnet Fonseca er i dag ét af de 
mest respekterede portvinsmærker.

Fonseca Guimaraens er specialist indenfor sit område og er især kendt for sine årgangsportvine,
Late Bottled Vintage, deres Tawnies og deres uforlignelige Reserve Blend og Bin 27. James 
Suckling, forfatter af bogen Vintage Port (årgangsportvin), skrev, at “Fonseca er Kongen blandt
portvinshuse. De producerer den bedste årgangsportvin med meget få undtagelser.

Denne portvin laves på druer fra Fonseca’s vingård Quinta Do Panascal i årgange hvor der ikke 
deklareres Vintage og ikke laves klassisk Fonseca årgangsport. 2004 Panascal er rig og fyldig 
med fl øjlsblød, kompleks frugt. En særdeles vellykket Port, der leverer varen nu og de næste 
10 år! (94 points i Wine Enthusiast).
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FAKTA

OMRÅDE / LAND:
Douro, Portugal

DRUESORTER:
Touriga Nacional

ANBEFALES TIL:
Chokolade, mørke desserter 
og oste

KAN GEMMES INDTIL:
2030

PRIS:
195,00 kr. 

OBS!!
Ved denne vin skal du være 
omhyggelig ved åbning. 
Vinen har alder hvilket 
betyder at proppen kan 
være  porøs. Det er vigtigt at 
understrege, at vinen intet 
fejler - men den kræver 
altså en rolig hånd, når 
fl asken skal åbnes. 
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Vi hos Sigurd Müller Vinhandel
ønsker dig og dine kære

en rigtig glædelig jul
 samt et lykkebringende nytår.




