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Vennekasse 88 bliver årets første Vennekasse med ønsket om et godt nytår! Et nyt år
med vine som vi har udvalgt fra alle hylder med fokus på nyheder og klassikere, som
endnu ikke har været i vennekassen.
Vennekasse nr. 88 koster som tidligere kun 600,00 inkl. fragt (Kassens reelle værdi er
denne gang 884,50 + fragt). Vennekassen leveres mandag den 8. februar - Ønsker
du ikke kassen, skal vi have besked senest den 1. februar. 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 6.
Der er mulighed for at få flere varer fragtfrit med Vennekassen, hvis du bestiller senest
den 1. februar.
2018 Mandolás Dry, Bodegas Oremus, Tokaj, Ungarn
Kassens hvidvin er ganske anderledes og absolut et bekendtskab værd. Vinen er af
ungarsk herkomst og ejet af spanske Vega Sicilia: ”Furmint at its most precise, with clear
Burgundian character” (92 points Decanter.com)
2018 Valpolicella Ripasso Biologico, La Casa di Roberto, Veneto, Italien ◦ NYHED
Vores nye økologiske Valpolicellahus La Casa di Roberto leverer klassisk Valpolicella
Ripasso med masser af mørke, krydrede, sødmefulde smagsnoter i fløjlsblød tekstur.
2019 Ventoux Rouge, Famille Perrin, Rhône, Frankrig ◦ NYHED
Familien Perrin, der blandt andet laver kultvinene fra Château de Beaucastel i
Châteauneuf-du-Pâpe, laver nu også denne friske, let krydrede Rhônevin på områdets
klassiske druer i Ventoux, sydøst for Châteauneuf-du-Pape.
2019 Pinot Noir, Beaumas, Languedoc, Frankrig
Beaumas er vores bedste bud på en prisvenlig Pinot Noir, lavet med respekt for druens
finessefulde frugt og elegante væsen. Ophavet er køligere parceller i det ellers varme
og solbeskinnede Languedoc i Sydfrankrig.
2018 Le Volte dell Ornellaia, Bolgheri, Toscana, Italien
Le Volte er intro-vinen på kultvingården Ornellaia i Bolgheri i Toscana. Druerne er
Merlot og Sangiovese med lagring på brugte fade fra topvinen Ornellaia! Stilen frugtig,
præcis og klassisk. (93 points Jamessuckling.com)
2016 Réserve d’Angludet, Margaux, Bordeaux, Frankrig
Margaux-slottet Château d’Angludet ejes af den anerkendte vinfamilie Sichel i
Bordeaux. Réserve d’Angludet er slottets elegante 2. vin. En sublim Bordeaux, her i den
legendariske topårgang 2016.
Med henblik på at kunne bibeholde et højt og spændende udvalg fremover i Vennekassen
tillader vi os fra nr. 89 at hæve prisen med 50 kr. til 650 (fra de 600 som har været
kassens faste pris i 18 år - siden debuten i 2003!)
Venlig hilsen
Ib Bergkjær
Adm. direktør
Sigurd Müller Vinhandel A/S

2018 MANDOLÁS DRY
BODEGAS OREMUS

TOKAJ, UNGARN

Tokaj området er Ungarns mest berømte vinområde, og blev i 1737 klassificeret som
selvstændigt område. Det er på ca. 5.000 hektarer, og ca. 28 byer/landsbyer har ret til at bruge
betegnelsen på vinen. Vinene fra Tokaj-distriktet har gennem mange århundrede været meget
yndet blandt Europas aristokrater.
i 1993 startede Pablo Alvarez (fra Vega Sicilia) dette Tokajeventyr under navnet Bodegas
Oremus. Alle, der har stift et bekendtskab med Vega Sicilias ejer ved, at når han indlader sig
på et nyt projekt så gør han det 100%. Det indebærer naturligvis, at alle sejl sættes til. På kun
godt et årti er det lykkedes for denne nye Bodega at placere sig blandt de bedste producenter i
området. Successen skyldes moderne installationer i vineriet samt en ellers meget traditionel
tilgang til produktionen. Faktisk mener man, at fremstillingsmetoden stort set ikke har ændret
sig siden begyndelsen i 1600-tallet.
Tokaj-området ligger i det nord-østlige Ungarn. Vinmarken Mandolás ligger i hjertet af området
og det er blandt andet herfra Oremus henter en del af høsten. Druerne i området er stadig de
traditionelle, Furmint og Hárslevelü.
Den traditionelle vin Tokaj Aszú er en meget sød vin, der fremstilles af druer angrebet af
ædelt råd. Oremus producerer udover de klassiske søde vintyper også en ny moderne og
særdeles interessant tør hvidvin. Druerne kommer fra Mandolásmarken og er udelukkende
fra Furmintvinstokke. De druer, der ikke angribes af den ædle råddenskab, anvendes til denne
vin. Vinen er tør, blomstrende og let krydret med en delikat frisk og frugtkoncentreret smag.
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FAKTA
OMRÅDE / LAND:

Tokaj, Ungarn
DRUESORTER:

Furmint
ANBEFALES TIL:

Velegnet til aperitif samt til
fisk og lette forretter
KAN GEMMES INDTIL:

2024
PRIS:

175,00
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2018 VALPOLICELLA RIPASSO BIOLOGICO
LA CASA DI ROBERTO

VENETO, ITALIEN

Når man taler om Veneto er Gardasøen, Verona og Venedig måske den nemmeste måde at
mentalt placere området. Veneto ligger i den nordøstlige del af Italien og her er lige knap 40
DOC/DOCG’er, altså beskyttede områdebetegnelser. Klimaet er kontinentalt, men dog med
mange variationer, da både bjerge og søer har stor indflydelse på terroiret.
I et distrikt fyldt med vinhuse med århundreders historie, så kan det være et friskt pust og
måske en inspiration for mange, at vide at det også er muligt at skabe et navn i Veneto, som
ung entusiast. Ville di Antanè er resultatet af et eventyr for tre unge ildsjæle; Roberta, Davide
og Matteo. De er uden den lange adelige herkomst, men med al den erfaring det giver at
vokse op i en vinregion som Valpantana. Ville de Antanè er beviset på at drømme kan blive
virkelighed, hvis man er fremsynet og respektere det terroir som naturen byder på. La Casa di
Roberta er en ny linie af økologiske vine fra Le Ville di Antanè opkaldt efter den ene af de tre
grundlæggere, Roberta.
Mosten gæres først på almindelig vis, og herefter gæres den igen sammen med kvaset
fra amaroneproduktionen, hvorefter vinen lagrer 10 måneder i små franske egetræsfade.
Resultatet er en klassisk Ripasso; fløjlsblød og balanceret med runde tanniner, fin syre og
noter af kirsebær, varme krydderier og ristet eg.
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FAKTA
OMRÅDE / LAND:

Veneto, Italien
DRUESORTER:

Corvina Veronese
Corvinone
Rondinella
ANBEFALES TIL:

Mørkt kød
BBQ / Grill
Braisseret retter
KAN GEMMES INDTIL:

2024
PRIS:

110,00
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2019 VENTOUX ROUGE
FAMILLE PERRIN

RHÔNE, FRANKRIG

Rhône-dalen ligger i det centrale / sydøstlige Frankrig og deles typisk i nord og syd. Nogen af
verdens bedste, mest komplekse, interessante og lagringsværdige vine kommer herfra. Den
nordlige del strækker sig langs Rhône-floden med stejle skråninger på hver side og er kendt
for bl.a. Côte Rotie, Condrieu og Hermitage. I den sydlige del er landskabet knap så dramatisk,
her er varmere og man ser de runde sten, ”galets” på mange vinmarker. Vinene fremstår
typisk varmere om end stadig koncentrerede og magtfulde.
Famille Perrins historie går tilbage til 1909, da Gabriel Tramier købte Chateau Beaucastel.
Markerne blev genplantet, da de var bukket under for phylloxera. Han overdrog bruget til sin
svigersøn, Pierre Perrin, der udviklede vinhuset. I dag er det 5. generation Perrin, der har
overtaget driften.
Dette er en saftig Rhônevin fra marker omkring Tour de France bjerget Mount Ventoux. Stilen
er ligefrem, frugtfuld og saftig med bløde tanniner og noter af morello kirsebær, røde frugter
og en god balance.
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FAKTA
OMRÅDE / LAND:

Rhône, Frankrig
DRUESORTER:

Carignon
Cinsault
Grenache
Syrah
ANBEFALES TIL:

Svinekød, kalv, mørkt kød og
pastaretter
KAN GEMMES INDTIL:

2023
PRIS:

75,00
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2019 PINOT NOIR
BEAUMAS

LANGUEDOC, FRANKRIG
Languedoc-Roussillon er betegnelsen for et af verdens største vinområder beliggende i
Sydfrankrig mellem Montpellier og den spanske grænse. Regionen kan bryste sig af at være
det ældste vinområde i Frankrig.
Languedoc-Roussillon og i særdeleshed Languedoc har de seneste 10 år oplevet en sand
opblomstring rent kvalitativt. Opblomstringen skyldes primært, at den nye generation af
håbefulde vinbønder i området er langt bedre uddannede. Herudover fokuseres der i langt
højere grad på kvalitativt bedre druetyper. Men vigtigst af alt - de kvalitetsorienterede vinbønder
er begyndt at søge op i højderne, hvorved der opnås en længere vækstsæson, resulterende i
langt mere komplekse vine.
Beaumas laves af kooperativet Caves Languedoc under navnet Vignerons du Narbonnais.
Kooperativet der er etableret i 1936 råder idag over 2500 hektar vinmarker i Midi, fordelt på
330 vinbønder.
Beaumas Pinot Noir laves i det nordlige og køligere Languedocområdet Pic Saint Loup nord for
Montpellier. En kombination af middelhavsklima og kontinentalklima, med varme dagtimer og
kølige nætter, leverer her gode forhold for Pinot Noirdruen, der ikke trives i udpræget varme.
Beaumas Pinot Noir er mellemkraftig, finessefuld og frugtig med noter à la sødmefulde
kirsebær, krydderier og skovbær i eftersmagen.
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FAKTA
OMRÅDE / LAND:

Languedoc, Frankrig
DRUESORTER:

Pinot Noir
ANBEFALES TIL:

Lette og mellemkraftige
retter
KAN GEMMES INDTIL:

2023
PRIS:

69,50
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2018 LE VOLTE DELL ORNELLAIA
ORNELLAIA

TOSCANA, ITALIEN
Langs Toscanas vestkyst syd for Livorno, og ud for den lille maleriske by Bolgheri ligger Italiens
mest mondæne vindistrikt. Mikroklimaet i dette miniature distrikt har vist sig at være særdeles
gunstigt for vinavl, og intet andet sted i Italien er jorden i dag så dyr som her. Hele eventyret
startede med Piero Antinoris rebelske tankegang om at skabe en Toscana-vin af superkvalitet.
Antinori-navnet har siden 1385 været forbundet med vinavl. Gennem mere end 6 århundrede
har den mest aristokratiske Italienske vinfamilie - Antinori fra Firenze produceret Toscanas
og måske hele Italiens bedste vine. Det var derfor ingen tilfældighed, at Ludovico valgte
vinproduktionen som sin levevej. Hans karriere startede ellers sammen med broderen Piero,
skaberen af områdets indtil videre mest kendte vin Sassicaia fra vingården Tenute San Guido.
Deres veje skiltes imidlertid i begyndelsen af 1980’erne, og Ludovico påbegyndte derefter
beplantningen af et større område på de bedst beliggende marker ved Bolgheri.
Ornellaia blev grundlagt i 1988 men i 2003 valgte Ludovico Antinori at sælge sit livsværk til
en gruppe vininvestorer bestående af Mondavi og Frescobaldi. Siden hen har Frescobaldi
overtaget aktiemajoriteten.
Le Volte er produceret på Merlot, Sangiovese og Cabernet Sauvignon høstet fra Ornellaia.
De enkelte druer tilfører hver især vinen sin egen specielle karakteristika; Merlot fedme,
Cabernet Sauvignon rygrad, struktur og tannin, og Sangiovese syre og frugt. Alle druerne
høstes manuelt, og efter gæringen lagrer vinen på 2-4 år gamle fade, der tidligere er brugt til
Ornellaia.
Vinen har en dyb bouquet af mørke kirsebær og modne blommer. Der spores ligeledes lidt
vanille fra fadlagringen, og afsluttes med indbydende tanniner.
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FAKTA
OMRÅDE / LAND:

Toscana, Italien
DRUESORTER:

Merlot
Sangiovese
Cabernet Sauvignon
ANBEFALES TIL:

Kraftige og krydrede retter
gerne med pasta
KAN GEMMES INDTIL:

2028
PRIS:

180,00
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2016 RÉSERVE D’ANGLUDET

2. VIN TIL CHÂTEAU D’ANGLUDET
MARGAUX, BORDEAUX, FRANKRIG

Bordeauxs Margaux-appellation har altid haft en ganske særlig status. Appellationen, som er
placeret i den sydlige del af Haut-Médoc på venstre bred af Gironde-floden, har aldrig været
kendt for power. Snarere tværtimod, vil man have spark i støvlen, skal man søge længere
nordpå til kommunerne St. Julien, Pauillac og St. Estephe – jo længere nordpå man kommer,
jo mere tung og leret er jorden, og jo mere tunge og potente er vinene.
I Margaux er jorden let og gruset – det sikrer god dræning og begrænset næring til vinen, hvilket
frem for alt sikrer elegance og finesse. Hvor vinene fra de tre nævnte nordlige kommuner i
Haut-Médoc kan beskrives som maskuline, kan man uden at diskriminere kalde margaux for
feminin.
Maison Sichel, som familiefirmaet bag Château Angludet hedder har eksisteret siden 1883. I
dag er det 6. generation i form af Allan, Charles, James, Benjamin og David Sichel der driver
firmaet. Château Angludet har været ejet af Sichel-familien siden 1961. Slottet har løbende
været under kærlig behandling af Benjamin Sichel, som har løftet kvaliteten forbilledligt via
gennemgribende renovering i vinkældrene samt reetablering af slottets vinmarker, som indtil
1961 var splittet op på adskellige ejere som følge af den omfattende franske arvelov. Slottet
laver i dag bedre vine end nogensinde tidligere.
Réserve Angludet er slottets 2. vin. Vinen laves på druer som ikke når hele vejen til førstevinen
Château Angludet. Druerne er Cabernet Sauvignon, Merlot og Petit Verdot, der tilsammen
leverer en fyldig, elegant rødvin med typisk Bordeaux karakter á modne blommer, solbær,
krydderier og frisk mineralsk struktur samt beghagelige tanniner.
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FAKTA
OMRÅDE / LAND:

Bordeaux, Frankrig
DRUESORTER:

Cabernet Sauvignon
Merlot
Petit Verdot
ANBEFALES TIL:

Kraftige retter med okse,
kalv eller lam.
KAN GEMMES INDTIL:

2026
PRIS:

275,00

15

