Fantastiske rmagaver
2021

Kom til åben smagning af alle vine.

fi

Tirsdag 2 november
Kl. 14.00-17.00
Wine advisor
Søren Nymarksvej 15
8270 Højbjerg

Kom og smag alle Elios vine…

Tirsdag
2
november
Bbbbbb
Kl. 14.00-17.00

I samarbejde med Elio Filippino, tilbyder vi unikke oplevelser fra populære
PIEMONTE . Vi tilbyder forskellige muligheder i vin og gastronomi. Sidst og
ikke mindst har vi lavet en fantastisk gave løsning hvor du selv vælger vinen. I
pakken kommer vi to biletter til smagning med ELIO selv for 2 personer, i
første kvartal i 2022, eller efter aftale, når han er her. Læs mere her om i
kataloget.
Søren Pedersen Wineadvisor.
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Sammensæt din egen vin kasse, og
inviter til vinsmagning med Elio.

fi
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Hvad enten du giver det til ansatte eller
kunder, får du en event oveni du giver en
god gave. Vi kan afholde eventen hos dig
eller os allerede i start 2022 ( jan-marts).
Minimum gaver er 30 stk

Kom og smag
Smag alle Elios vine
Tirsdag 2 november
Kl. 14.00-17.00
fl

fl

Du vælger selv vinen som vi pakker i gave
Bbbbbb æske. Heri lægger vi to biletter til intim
eksklusiv vinsmagning med Elio selv.

Årets gave kunne være
1 Bärba Cescu
1 Langhe Nebiolo
1 Barolo “ La Morra”
2 biletter til intIm smagning i dit domicil

3 asker & smagning for 2 pers.
Kr 598,-

Elio kommer hvert år en tur til Danmark. Vi
har ofte smagninger på Restauranter og hos
privat kunder, der er helt vilde med hans vin.
Udnyt vor eksibilitet og lav et gratis rma
arrangement oven i, næste gang Elio er i
landet ( jan-marts).
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Super fedt
glas vin til
god pris

Barbera
d’Alba “Vigna Veja”
Bbbbbb
fl

Vigna Veja betyder "gammel vingård".

fl

Intens og gennemtrængende frugtagtig buket med dufte af træ og vanilje. Fyldig og krydret smag,
med en god krop. Ideel serveringstemperatur er 18 ° C. Dette er en vigtig vin, der skal serveres
ved elegante borde og ved vigtige lejligheder. Specielt velegnet til velsmagende første retter, ristet
eller braiseret kød og vildt og traditionelle, fuldt modne oste.
Med BARBERA D’ALBA hæves enhver opskrift til et nyt niveau!
En dyb rubinrød med strejf af lilla, 100% Barbera, fra marken "Vigna Veja" som er fra plantet i 1954.
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Kom og smag
Tirsdag 2 november
Kl. 14.00-17.00
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Druerne presses, og stilkene fjernes. Mosten gærer ved cirka 28 ° C i 6-9 dage. Efter ristning, før
fermenteringens afslutning, sættes den nye vin i 225 liter Allier barriques i cirka 18 måneder,
afhængigt af årgangen og vinens struktur. Det yttes efterfølgende til kar i rustfrit stål for at hvile i
2 måneder før aftapning. Den modnes og for nes i aske i 5-6 måneder, før den når markedet.
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kr 528,kr 1056,-
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Barbera d’Alba Superiore “Bärba Cesco”
Denne vin laves kun i specielle årgange
Barba Cesco er en kærligheds erklæring. Det er til onkel Francesco, til hvem denne fremragende vin er
dedikeret. OnkelBbbbbb
Francesco var den oprindelige ejer af vingården. Barba Cesco er en begrænset
produktionsvin, og askerne er nummererede.
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Buketten er intens og gennemtrængende med dufte af frugt, blomster og noter af vanilje. En tæt og fyldig
smag. Dette er en vigtig vin, der er velegnet til de mest kræsne ganer. Den er ideel til rige hovedretter,
ristet eller braiseret kød, vildt og godt modnet ost. Ideel serveringstemperatur er 18 ° -20 ° C.
I vores Barbera vil du opdage al mystikken i vores land og vores traditioner med
vinfremstillingshemmeligheder, som vores fædre har givet os.
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Det er Barbera der stammer fra de allerbedste vinmarker på bakkerne Serra Capelli og San Cristoforo i
Neive. Mosten opnået ved presning og fjernelse af druestængler, gærer ved en kontrolleret temperatur på
ca. 28 ° C i 12-15 dage. Vinen kommes på barriques, hvor den hviler i 18-20 måneder, afhængigt af
årgangen og vinens strukturelle træk. Under fadlagring hviler vinen i kældre ved en konstant temperatur
på ca. 16 ° C. Efter lagringsprocessen tappes vinen for at fortsætte for ning i op til 10 måneder på
kaukasus eg. Der laves kun 7.000 asker.
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kr 840,kr 1.680,-

Vor mest
solgte vin
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Kom og smag
Tirsdag 2 november
Kl. 14.00-17.00
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Nebbiolo Langhe 2018
Bbbbbb
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Dens buket er frugtagtig med minder om violer og hindbær. Det er en fantastisk vin til
prisen. Lavet på de druer der fra sorteres til Barbaresco. Det er cru druer fra de to enkelt
marker, der komme i denne deklassi cerede vin.
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Det er 100% Nebbiolo, håndplukket Druerne presses delikat, og stilkene fjernes. Vinen
gæres i rustfri stålkar ved en kontrolleret temperatur på 26 ° -28 ° C i 12 dage. Efter racking
sættes den nye vin på 25 og 30 hl slavonske egetræsfade i 12-15 måneder. Dernæst tappes
det på aske og efterlades til ældning og for ning i mindst 6 måneder. ALKOHOL: 13,5%
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kr, 564,kr 1.128,-
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Kom og smag
Tirsdag 2 november
Kl. 14.00-17.00

SMART
VALG
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Barolo “La Morra”
Bbbbbb
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Frugtagtig buket med minder om rød rose, hindbær, kanel og vanilje. Det præsenterer en
stærk struktur, der tillader aldring i lang tid. Fuld, fascinerende og elegant smag, intens med
en god krop. La Morra er en mere traditionel Barolo, da den ældes på store egetræsfade.
Vores ædle Barolo tilbyder en sjælden balance mellem nåde og styrke og er en vin til særlige
lejligheder, mindeværdige fester og elegante måltider.
Det er 100% Nebbiolo. Fra Syd og syd-vest vendte skråninger. Som altid hånplukket og
druerne er delikat presset og stilkene fjernet. Den gæres i rustfri ståltank ved en kontrolleret
temperatur på 26 ° -28 ° C i 20-25 dage. Efter rackning sættes den nye vin i 25 og 30 hl
slavonske egetræsfade i 20-24 måneder. Dernæst tappes vinen på aske og henstår til lagring
i mindst 12 måneder for at for ne og udvikle sin karachter.

kr. 1.099,kr. 2.198,fl
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Tirsdag 2 november
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Barbaresco
Bbbbbb “Serra Capelli”
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Druerne presses forsigtigt, og stilkene fjernes. Den klare vin gæres i rustfri
stålkar ved en kontrolleret temperatur på 26 ° -28 ° C i 20-25 dage. Efter
opstilling sættes den nye vin i 225 liter Franske barriques i 12 måneder.
Herefter yderligere 12 måneder på 25 og 30 hl slavonske egetræsfade. Endelig
tappes det på aske og lader det aldre i 10-12 måneder for at udvikle al sin
typiske karakter og nesse.

BEST BUY
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Kom og smag
Tirsdag 2 november
Kl. 14.00-17.00
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kr 1.099,kr 2.198,-
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Barbaresco RISERVA
“Serra Bbbbbb
Capelli” 10 anni
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En kompleks vin, fuld af blomster og krydrede noter med intense, søde rullende
tanniner og en lang nish. Næsen har strejf af hindbær, kakao og vanilje. En
fyldig, ædel vin med god krop. Dekanter vinen og hæld derefter i store krystalglas.
Denne vin er til mindeværdige lejligheder og elegante borde.
Barbaresco hæver ethvert øjeblik til en særlig lejlighed.
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kr 1.495,kr 2.998,-
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Kom og smag
Tirsdag 2 november
Kl. 14.00-17.00
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Den er lavet præcis som Barberesco blot er tiden på fad 24 måneder på nye Allier
egetræsbarriques. Derefter tappes det på aske og efterlades for at for ne i
yderligere 2 år. Den lagres herefter 5 år for at kunne markedsføre sig som 10 års
Riserva.

JUL 2021
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Estate

Til den luksuriøse sammenkomst.
1 x Riso Carnaroli Classico Integrale
3 Barbera d’Alba Nuella, Elio Filippino.
1 x Saba Bio (200 ml)
1 x Olio Taggiasco u ltreret (500 ml.)

fi

fl

Pris pr ks 770,-
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Inverno

Bbbbbb

Luksus til de mørke dage.
1 x Riso Carnaroli Classico Semilavorato
1 x Bella Lodi Riserva Oro – Gold Rind 200 g
1 x Verduno Pelaverga DOC 2020 (+ Litho Pack)
1 x Bärba Cesco, Elio Filippino
1 x Barbera d’Alba Elio Filippino
1 x Aceto Balsamico 12 års
1 x Olio Taggiasco u ltreret (500 ml.)
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Pris pr ks 998,-
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Mix Box

Feks
Bbbbbb
1 x Barberesco,
aElio Filippino
1 x Bärba Cesco, Elio Filippino
3 x Tapenade sauce
1 x Ekstra Virgin Olivenolie 500 ml
1 x Bella Lodi Oro - Gold Rind | 200 g.
1 x Riso Carnaroli Classico 1 kg
2x Flavoured Salami 170 g

Pris kr 1.500,-
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Mix Box

Bbbbbb

Eksempel:
1 x Bärbar Cesco, Elio Filippino
1 x Barbers Veja Vigna, Elio Filippino
3 x Tapenade sauce
1 x PDO Salami in Luxury Cylinder (600 gr.)
1 x Bella Lodi Oro - Gold Rind | 200 g.
1 x Riso Carnaroli Classico 1 kg

Pris kr 1.000,-
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Kom og smag
ELIO FILIPINO
Tirsdag 2 november
Kl. 14-17.00
For info
Søren Pedersen
21293844
Wine advisor
Søren Nymarksvej 15
8270 Højbjerg
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