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Marchesi
Antinori
Pris pr. flaske

209,Pris pr. flaske
v/6 flasker

189,-

Tradition, passion
og kvalitet igennem
26 generationer
Antinori familien har været involveret i vinfremstilling i over seks århundreder,
siden 1385, da Giovanni di Piero Antinori blev optaget i »Arte Fiorentina«,
vinmagernes orden i byen Firenze. Gennem seksogtyve generationer har
familien været blandt Italiens mest innovative producenter, og altid med en
grundlæggende respekt for det traditionelle håndværk. I dag drives familievirksomheden af Marchese Piero Antinori med støtte af sine tre døtre, Albiera, Allegra og Alessia. Tradition, passion og kvalitet har været de tre ledende
principper, som har placeret Antinori som en af de førende og mest respekterede vinproducenter i Italien, og måske endda i hele vinens verden.
Marchese Piero Antinori har opnået den fornemme titel som »Decanters Man of the Year« og i 2008 opnåede han Wine Enthusiast Magazines »Lifetime Achievement Award« for »bringing Italy to the forefront
of world enology in terms of innovation, quality and recognition«.

2013 Villa Antinori Chianti Classico Riserva DOCG
I forbindelse med åbningen af det nye fantastiske vineri ved Bargino, genoplivede Antinori den oprindelige Villa Antinori Chianti Classico Riserva, der
fortrinsvis er fremstillet af Sangiovese og suppleret med Cabernet og Merlot.
Vinifikationen har fokus på den blidest mulige ekstrahering for at sikre bløde
tanniner. En stor del af den unge vin er lagret på de traditionelle store »botti«,
resten på små barriques af ungarsk eg. Vinen giver en intens duft af røde
frugter, hindbær og blåbær, med antydninger af egetræ og krydderier. På
ganen er vinen levende og med et flot terroir udtryk. Smagen er balanceret,
koncentreret og smidig og munder ud i en lang, dvælende finish.

92 point

2

90 point

Antinori nel Chianti Classico
– nyt fantastisk vineri ved Bargino
I oktober 2012 indviede Antinori nye kældre ved Bargino i Chianti Classico området, ca. 20 minutters kørsel syd for Firenze. De nye
kældre er resultatet af syv års arbejde og skabt ud fra et ønske om minimal indvirkning på miljøet, harmoni med landskabet og maksimale
besparelser i energi. Udefra ses blot en skråning med et lille »indsnit« i form af en terrasse og et glasparti. Kældrene er bygget ind i højen,
og nyder godt af en naturlig kølighed, ligesom vinene kan håndteres så skånsomt som muligt, med tyngdekraft alene. Kældrene er bygget med naturlige materialer, såsom terrakotta, træ, corten (en legering af stål og kobber) og glas. Det nye »state of the art« vineri er som
den første Antinori ejendom åben for publikum, der her får en unik mulighed for at opleve hvordan vinene fremstilles, Antinori familiens
historie, regional kunst og områdets mad og vin tradition. Tre af Antinoris vine fremstilles i Bargino: Villa Antinori IGT, Villa Antinori Chianti
Classico Riserva og Pèppoli.

One secret to Piero Antinori’s success is a focus on estate fruit, which gives his team total control over quality.
Wine Spectator, April 2018

2015 Villa Antinori,
Toscana IGT
Villa Antinori er blandt husets signaturvine
ne
fremstillet første gang som Chianti Classico
co
i 1928 af Niccolo Antinori, hvis mål var att
lancere en seriøs Chianti Classico med
potentiale til at lagre. I 2001 ændrede Piero
ero
Antinori vinens status til IGT for at kunne
højne kvaliteten med druer som Cabernet, Merlot, Petit Verdot og Syrah, alle
høstet på Antinori familiens ejendomme. Den unge vin lagres 12 måneder
på små fade af fransk, ungarsk og
amerikansk eg. Villa Antinori byder på
en intens og kompleks duft med noter af modne blommer, krydderier og
tørret frugt. Smagen er koncentreret,
smidig, og fløjlsagtig og munder ud i
en utroligt appetitlig finish. Superb til
vildt, lam, fyldige antipasti eller kalv.

»The Sangiovese-based red from
the Antinori family is a consistently
terrific value...«

2015 Pèppoli
Chianti Classico DOCG
Pr. flaske

159,-

Pèppoli fremstilles fortrinsvis af Sangiovese
se
og suppleres af Merlot og Syrah, alle høstet
tet
på ejendommen af samme navn, som Piero
ero
Antinori købte i 1985 for at fejre familienss
600 års jubilæum. Hver af de tre druesorter
rter
gæres separat efter klassiske metoder,
og lagres efterfølgende på egefade
af slavonsk eg i 9 måneder. De store
fade hjælper vinen med at bevare
sin frugtige karakter, som er Pèppoli’s
kendetegn. Pèppoli byder på en
intens duft af kirsebær og hindbær,
med strejf af viol, vanilje og kaffe. En
saftig og balanceret vin, der er perfekt
til pastaretter, fyldige antipasti og retter
med svine- eller kalvekød.

Pris pr. flaske

159,Pris pr. flaske
v/6 flasker

149,-

92 point

90 point
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Tenuta
Tignanello
Pr. flaske

299,-

Antinoris juvel i
Chianti Classico
Antinoris fantastiske Tenuta Tignanello befinder sig ca. 30 km syd for byen
Firenze. Ejendommens 127 hektar vinmarker har mere end nogen anden af Antinoris ejendomme udtrykt familiens arbejde og filosofi om at forene udvikling
og modernitet med tradition og vine, der udtrykker deres oprindelse. Tenuta
Tignanello fungerer samtidig som »laboratorium« for Antinoris eksperimentelle
arbejde, der sigter på konstant at forbedre dyrknings- og vinifikationsmetoderne.
Topvinene, Solaia og Tignanello, er af den internationale presse blevet udråbt til
»de mest indflydelsesrige vine i den italienske vindyrknings historie«. På Tenuta
Tignanello fremstiller Antinori Marchese Antinori Chianti Classico Riserva, Tignanello og Solaia.

2015 Marchese Antinori Chianti Classico Riserva DOCG,
Tenuta Tignanello
Denne vin fremstilles alene i de bedste årgange. Sangiovese er hoveddruen,
som dog suppleres af en lille andel af andre sorter til at fuldende vinen, alle
høstet på kultejendommen Tignanello. Druerne høstes ved håndkraft, og der
sorteres både på stokken og ved ankomst til kældrene. Vinen hviler med
drueskaller i op til 10 dage. Herefter overføres vinen til barriques af fransk og
ungarsk eg, hvor den lagres i 12 måneder Efter aftapningen lagres vinen yderligere 12 måneder, før den sendes på markedet. Marchese Antinori Chianti
Classico nærmest emmer af intens og moden frugt, der giver mindelser om
kirsebær, hindbær med strejf af lakrids og vanilje. På ganen har vinen den
rundhed og fasthed, der gør den en fornøjelse at drikke i en ung alder. Finishen er lang og dvælende. En nydelse til f.eks. vildt og andre kraftige kødretter. Læg lidt til side. Det bliver en STOR fornøjelse og den er snart udsolgt.

92 point
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90 point

Badia a
Passignano
– top Chianti Classico
Gran Selezione
fra historisk kloster

Pr. flaske

369,-

Tre kilometer syd for Tenuta Tignanello, i Sambuca Val di Pesa ligger Badia a
Passignano, som er et gammelt kloster med 56 hektar topklasse vinmarker, og 19
hektar med olivenlunde. Siden 1987 har markerne tilhørt Antinori familien. Antinori råder ligeledes over de smukke, gamle kældre, der er placeret direkte under
klosteret, hvor der er optimale betingelser for fremstillingen og fadlagringen af
vinen fra Badia a Passignano.

2013 Badia a Passignano Gran Selezione DOCG
– Antinoris top Chianti Classico
Vinen der fremstilles på Badia a Passignano er en Chianti Classico Gran Selezione.
Druesorten er Sangiovese, og kun de bedste druer fra ejendommen anvendes.
Klaserne afstilkes, knuses og vinificeres så skånsomt som muligt for at sikre intensitet, elegance og blødhed. Den unge vin lagres i 12 måneder i små fade af
ungarsk eg, efterfulgt af yderligere et antal måneder på flaske. En monumental og
fantastisk Chianti Classico Riserva, der kombinerer sin klasse og kompleksitet med
en fornem koncentration, balance og længde i eftersmagen.

94 point

95 point

95 point
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Pian delle Vigne
Antinoris mønsterejendom
i Montalcino
Antinoris Brunello di Montalcino ejendom, Pian delle Vigne, befinder sig seks kilometer syd for byen Montalcino, oppe over Orcia
floddalen. Ejendommen, der har tilhørt Antinori familien siden 1995, tager sit navn fra en gammel banegård fra det 19. århundrede, beliggende i udkanten af godset.
Pian delle Vigne omfatter i alt 184 hektar, hvoraf de 65 er tilplantet med vinstokke. Der er endvidere to hektar med olivenlunde og
117 hektar med skov. Vinmarkerne er udelukkende tilplantet med Sangiovese druer, der lokalt er kendt som »Brunello« .

2013 Brunello di Montalcino
DOCG
Høstudbytterne holdes lave og i starten af juli
uli
måned høstes »grønt«, således at kun de bedst
dst
eksponerede klaser er på stokkene, når høsten
en
går i gang. Vinen lagres i 24 måneder på fade,
e,
der er imellem 30 og 80 hl. Vinen flaskelagres
es
yderligere 14 måneder før den sendes
på markedet. Vinen er rubinrød med
granatrøde reflekser. Duften er intens med
blomme og solbær samt et fint og velintegreret strejf af egetræ. Du finder også
komplekse noter af krydderier, chokolade,
læder og tobaksblade. Vinen er fyldig,
elegant med silkebløde tanniner. Der er
en flot eftersmag med spændstig syre og
mineralsk friskhed.

6

2015 Rosso di Montalcino DOC
– bedste årgang hidtil
Pr. flaske

459,-

Efter flere års målrettet arbejde var
2012 debutårgangen for Pian delle
Vignes Rosso di Montalcino. Og den
har været ventetiden værd! I 2015
årgangen, som er den bedste hidtil,
får du en imødekommende Rosso
med en flot duft af modne røde
frugter, blomster og krydderurter. Der
er både friskhed og kompleksitet i
duften, og smagen er utroligt behagelig, rund og fyldig med god koncentration uden at være for kraftfuld.
Server Rosso di Montalcino til kraftige
pastaretter, til kød og mellemfyldige
oste.

94 point

92 point

93 point

91 point

Pr. flaske

199,-

La Braccesca
– karakterfulde vine fra
Montepulciano og Cortona
Med købet af La Braccesca i begyndelsen af 1990’erne etablerede Marchesi Antinori sig i Montepulciano området, der regnes for et af
de mest lovende i Toscana og Italien. La Braccesca har sine marker i to nært beliggende, men meget forskellige, zoner: Den historiske
kerne på 103 ha. befinder sig Montepulciano. 162 hektar befinder sig i Cortona, som har skabt sig et verdensklasse navn med den franske
Syrah drue. Tilsammen udgør sjælen og terroiret i disse to områder La Braccesca.
Kældrene indeholder al den mest avancerede teknologi for at sikre maksimal fleksibilitet og optimale rammer for en skånsom vinifikation,
for at maksimere kvaliteten af den færdige vin. Lagringskældrene, der er underjordiske for at sikre optimal temperatur og fugtighed, er
delt i to sektioner; en for lagring i barriques og en for lagring i store botti. Der anvendes fade af såvel fransk, amerikansk og ungarsk eg, og
brugen tilpasses karakteren af hver enkelt vin.

2015 Sabazio – klassisk, elegant
Rosso di Montepulciano DOC
Sabazio er en klassisk Rosso di Montepulciano fremstillet af fortrinsvis Prugnolo Gentile,
som er det lokale navn for Sangiovese samt
en mindre andel Merlot. Det er en utrolig
elegant vin med smidige tanniner og fine
noter af røde bær i duften. Smagen er
blød og med friske noter af røde frugter
og blomster, som smelter perfekt sammen
med de krydrede mineralske toner i vinen.

2015 Vino Nobile di Montepulciano
o
DOCG – kraftfuld vin i topårgang
Pr. flaske

119,-

Her får du en vin med en balanceret og
generøs karakter i vinen. Vinen er aftappet
i foråret i det andet år efter høsten, og får
derefter yderligere tolv måneders lagring
på flaske før den frigives til salg. Den viser
strålende aromaer af ribs og brombær
ledsaget af lette noter af violer og tobak.
Fyldig og smidig på ganen, med en
fantastisk appetitlig smag, der også er
præget af røde frugter og sarte noter
af vanilje og tobak. Vinen er blød i
finishen med smukt afbalancerede tanniner og en kraftfuld smag med både
friskhed og længde.

90 point

92 point

90 point

90 point

Pr. flaske

179,-
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Le Mortelle
– superejendom i Maremma
Le Mortelle er en fantastisk ejendom beliggende i Toscanas
trendy Maremma område, nær byen Castiglione della Pescaia.
Godset har siden 1999 tilhørt Antinori familien, der har arbejdet
målrettet og seriøst både i vinmarkerne og de nye kældre ud
fra en fast overbevisning om, at Maremma området besidder
et fantastisk potentiale for fremstilling af vine af højeste kvalitet.
Ejendommen råder over 270 hektar. Heraf er 160 hektar tilplantet
med vinstokke, primært Cabernet Sauvignon og Cabernet Franc.
Den nye kælder på Le Mortelle er bygget cylindrisk og i tre
niveauer ned i undergrunden, så vinen kan flyttes så skånsomt
som muligt ved hjælp af tyngdekraften. Druerne ankommer på
øverste niveau. Gæringen finder sted på mellem niveau, og fad
og flaskelagringen foretages i de allerdybeste kældre.

2015 Botrosecco Cabernet,
Maremma Toscana DOC
Botrosecco fremstilles af en blanding af Cabernet Sauvignon og Cabernet Franc og im-ponerer med en smuk dybrød farve. Duftenn
er besnærende med noter af moden frugt,
balsamico og vanilje. Smagen er blød og
fyldig med præg af hindbær, jordbær,
eg og hvid peber. Eftersmagen er lang
og vedvarende. Server Botrosecco til
kødretter som lam, kalv eller okse, og til
medium kraftige, faste oste. Stor Cabernet til en meget fornuftig pris…

90 point
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Pris pr. flaske

179,Pris pr. flaske
v/6 flasker

149,-

Blandt Bolgheris
bedste vingårde
– Tenuta Guado al Tasso
Oprindeligt tilhørte Tenute Guado al Tasso della Gheradesca familien, hvis rødder i regionen går mere end 1.200 år tilbage. I 1930’erne tilfaldt
ejendommen Carlotta della Gherardesca Antinori, som var Marchese Piero Antinoris moder. Tenuta Guado al Tasso er på 1.000 hektar, hvoraf
de 300 hektar er beplantet med vinmarker. Vinmarkerne befinder sig i centrum af det såkaldte »Bolgheri amfiteater«, der består af rullende
bjergskråninger, der omgiver et fantastisk plateau, som skråner blidt mod havet og skaber et mikroklima med unikke egenskaber. Markerne på
Guado al Tasso er tilplantet med både Vermentino, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot og Petit Verdot.

Cont’Ugo Merlot
– ikonisk topvin i verdensklasse
2015 Il Bruciato, Bolgheri DOC
– Guado al Tassos noble lillebrorr
i gigant årgang
Il Bruciato fremstilles af Cabernet Sauvignon, Merlot og Syrah fra udvalgte parceller.
Il Bruciato er mørk og intens rubinrød i
farven. I duften er der intense aromaer af
modne røde bær som får følgeskab af
fine noter af krydderier og kaffe. Smagen
er fyldig og i balance, med usædvanligt
bløde tanniner og en krydret og behagelig eftersmag. Server Il Bruciato til
retter med f.eks. lam, kalv eller vildt.

2015 Cont’Ugo Bolgheri DOC
– mesterlig Merlot
Pris pr. flaske

219,Pris pr. flaske
v/6 flasker

199,-

Cont’Ugo fremstilles af 100% af de bedste
Merlot druer. Cont’Ugo er dybrød og duften er intens med noter af blommer, kirsebær og hindbær. Der er ligeledes mindelser om vilde bær og krydderier. Smagen
er fyldig, kompleks og usædvanligt rig.
Eftersmagen er pakket med frugt. Server
vinen til retter med f.eks. and, vildt eller
okse. Dette er en af fremtidens kultvine
fra Bolgheri. Snup lidt inden den stiger…

93 point

92 point

92 point

93 point

92 point

93 point

Pr. flaske

389,-
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Castello della Sala
– en af Italiens mest betydningsfulde
og ikoniske ejendomme
Under en studierejse til Bourgogne i Frankrig lod Marchese Piero Antinori og chefvinmager Renzo Cotarella sig inspirere af den kompleksitet, mineralitet og udviklingsevne, de oplevede i en flaske Grand Cru Corton-Charlemagne. Piero Antinori og Renzo Cotarella indledte en
række eksperimenter, der resulterede i Cervaro della Sala, som blev lanceret i 1985. Siden da har Cervaro opnået status som en af
Italiens mest ikoniske hvidvine. Blandt andet skrev verdens mest indflydelsesrige vinmagasin The Wine Advocate: »…Cervaro della Sala
has arguably done more to raise the image of Italian white wine than any other single bottle…«. Det er den eneste vin i Italien, der har
opnået de forjættede tre glas i Gambero Rosso for samtlige årgange produceret.

2017 San Giovanni della Sala
ala
eriore
Orvieto DOC Classico Superiore
San Giovanni fremstilles af Grechetto,
tto,
Procanico og Pinot Bianco og Viognier,
gnier,
der alle høstes fra parceller med meget
lavt udbytte pr. hektar. I kælderen vinificeres hver druesort separat. En del af
druerne macererer med drueskindet
det ved
10°C, for maksimal aroma og smagskongskoncentration. Mosten gærer på ståltanke,
nke,
hvor temperaturen ikke får lov at oververstige 16° C. Herefter sammenstikkes
es
vinen og lagres med »bundfaldet«,,
der tilfører vinen yderligere struktur, elegance og rigdom. Vinen er
strågylden med grønne reflekser.
Duften er elegant med strejf af
lyse blomster og moden frugt
som pære og banan. Smagen
er fyldig, i god balance og med
en lang eftersmag. Vinen har
en dejlig friskhed, der gør den
spændstig og levende og perfekt
til skaldyr, lette fiskeretter og lyst
kød.
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2016 Cervaro della Sala
Castello della Sala
Pr. flaske

149,-

Den ikoniske Cervaro della Sala fremstilles
stilles
fortrinsvis af Chardonnay, som suppleres
eres
af Grechetto. Mosten fra Chardonnayy
druerne har skindkontakt i 4-6 timer ved
10° Celsius, og gæres herefter på 2255
liters fade. Vinen lagres 6 måneder på
fad, med »bundfaldet«, der giver fylde
de
og kompleksitet til vinen. Mosten fra
Grechetto druen gæres og lagres
på stål, og bidrager til det endelige
blend med mineralitet og friskhed.
Vinen lagres 10 måneder i Castello
della Sala’s historiske kældre, før
den sendes på markedet. Duften
er meget kompleks med strejf af
kamille, flint, tropiske frugter og
vanilje. Smagen er fin, smøragtig
og velstruktureret med Chardonnay druens fylde, og en mineralsk
friskhed fra Grechetto druen.

97 point

Pr. flaske

449,-

Pr. flaske

169,-

»Cervaro della Sala: Creating a world-class white
wine…Piero Antinori (Allegra’s father) gave Renzo
Cotarella (photo) free rein to create a great white vin
de garde from the property…The results were sensational and set Cervaro on its path to international
acclaim.«
Decanter, 25. August 2018

2017 Bramito Chardonnay, Umbria IGT
– fyldig, forførende og elegant hvidvin
Chardonnay druerne til Bramito dyrkes i Castello della Sala’s marker i højder
mellem 270 og 400 meter over havets overflade. Efter et par timers skindkontakt
ved lave temperaturer gærer en del af mosten på rustfri ståltanke for at bevare
maksimal aromatisk friskhed. Den anden del gennemgår såvel alkoholisk som
malolaktisk gæring i egetræsfade for at give krop og cremet fylde. Den færdige
vin forfører med en rig bouquet af hvide blomster og citrusfrugter. På ganen har
vinen appetitlige mineralske noter, stor fylde og udsøgt elegance. Perfekt til fisk
og skaldyr, gerne i en sauce med friske urter.

★★★★★

90 point
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Tormaresca
Toscanas
berømte
Antinori
familie i
Puglia
At den berømte toscanske vinfamilie Antinori i
1998 etablerede sig i Puglia blev både i den italienske og internationale vinverden regnet som
en blåstempling af regionens kvalitetspotentiale.
Antinoris Puglia vine sælges under navnet Tormaresca, og vinene fremstilles på Antinoris to
ejendomme: Den 130 ha. store Bocca di Lupo,
der befinder sig i Castel Del Monte DOC området, og Masseria Maime med 250 ha. i et af
de smukkeste områder i Salento. Den italienske
vinguide Gambero Rosso skriver i 2014 udgaven
»i løbet af 15 år er Tormaresca blevet et af de
mest succesfulde vinerier i regionen«.

12

2016 Pietrabianca Chardonnay,
Castel del Monte Bocca di Lupo
Pietrabianca fremstilles på Bocca di Lupo af
økologisk dyrkede druer fra ejendommens
marker i Minervino Murge. Hovedparten er
Chardonnay, som spædes op med en min-dre del Fiano. En del af Chardonnay druernee
gæres og lagres på fade af fransk og ungarskk
eg for øget dybde og kompleksitet. I januar
stikkes vinen sammen, og den tappes efter
6 måneder på flaske. Pietrabianca er i al
sin enkelhed Puglias bedste Chardonnay.
Farven er lys strågul, duften er intens med
aromaer af hvide blomster, fersken og
vanilje. Smagen har en eminent kombination af rigdom, kompleksitet og friskhed,
der sætter denne vin i en klasse helt for
sig selv blandt Puglias hvidvine.

Pr. flaske

199,-

2015 Néprica
Puglia IGT
Néprica har fået sit navn fra druesammensætningen som er en blanding af Negroamaro, Primitivo og Cabernet Sauvignon.
Hver druesort høstes ved optimal modenhed, og vinificeres separat. Størstedelen af
den unge vin lagres på tanke i 8 måneder,
mens en mindre del lagrer i små brugte
egetræsfade. Vinen blandes og lagrer
yderligere nogle måneder på flaske, før
den sendes på markedet. Neprica har en
imødekommende duft med et væld af
røde frugter, mørke kirsebær, vanilje og
kaffe. Smagen er blød, harmonisk og fint
afbalanceret. Prøv Neprica til f.eks. grillet
svinekød, kalv, lam og pastaretter med
fyldige saucer.

Pris pr. flaske

109,Pris pr. flaske
v/6 flasker

99,-

I løbet af 15 år
er Tormaresca
blevet et af de
mest succesfulde
vinerier i
regionen

2015 Torcicoda, Masseria Maime
– raffineret Primitivo fra gamle
vinstokke
Denne fantastiske vin stammer fra gamle
vinmarker tilplantet med Syditaliens store
Primitivo drue. Druerne går gennem en kold
d
maceration på drueskindet for maksimal
aromatisk styrke. Den unge vin er lagret 10
måneder på fade af fransk og ungarsk eg.
Efter aftapning og yderligere 8 måneders
lagring blev vinen frigivet til salg. Du får
en fantastisk frugtagtig, rig, koncentreret,
blød og balanceret vin med aromaer af
blomme, brombær og hindbær i smukt
samspil med krydrede noter af kaffe,
peber og chokolade. En superb vin til
efterår og jul og lagrede faste oste.

Pris pr. flaske

189,Pris pr. flaske
v/6 flasker

169,-

90 point

13

Prunotto
– passion
og kvalitet
fra Alba
Prunotto er grundlagt i 1904 og har siden specialiseret sig i fremstillingen af de store vine fra
Alba. Prunotto regnes som en pioner, idet man
som det første hus i 1961 tappede vinene fra
de bedste enkeltmarker separat og med markens navn på etiketten. I 1989 indledte Marchesi
Antinori sit samarbejde med Prunotto. De første
5 år var det et distributionssamarbejde, men da
de daværende ejere, Colla brødrene, valgte at
gå på pension, købte Antinori Prunotto. Under
ledelse af Piero Antinoris ældste datter, Albiera,
er der investeret massivt i Prunotto og i nye vinmarker i de bedste områder. Som sidste skud
på stammen indviede Antinori i 2015 et nyt vinifikationscenter ved Bussia marken, hvor husets
fineste Cru Baroloer fremover skal fremstilles.
Passion og en utrættelig stræben efter kvalitet
er udgangspunktet for Prunotto, der kombinerer
traditionerne fra området med mest moderne
teknologi.
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2015 Bansella Nizza DOCG
– fornem Barbera
100% Barbera fra den afgrænsede
Nizza-zone syd for Asti, hvorfra de allerbedste Barbera kommer. Druerne høstes,
afstilkes og knuses let, inden de gæres.
Drueskallerne udblødes i mosten i 7
dage, hvorefter de fjernes. Vinen gærer
færdigt, inkl. den malolaktiske gæring,
inden året er omme. Derefter lagrer den
9 måneder på små egetræsfade, som
har været brugt 1-2 gange, før den aftappes på flaske.
Farven er dyb og mørk. Vinen dufter
intenst af blomme, violer, chokolade og
lakrids. Smagen er rig, balanceret og slutter af med en skøn friskhed takket være
Barbera-druens høje syreindhold.

★★★★★

Pris pr. flaske

159,Pris pr. flaske
v/6 flasker

149,-

Passion og en
utrættelig
stræben efter
kvalitet er
udgangspunktet
for Prunotto

90 point

2015 Pian Romualdo
– Barbera d’Alba DOC
Pian Romualdo befinder sig i Barolo
kommunen Monforte. Jorden er her rig
på mergel og kalk og egner sig fortræffeligt til Barbera druen, der her yder vine
med en fornem mineralitet. Vinmarken
Pian Romualdo er lagret 12 måneder
dels på barriques og dels på store 50
hl. fade efterfulgt af 4 måneder på flaske
i Prunotto kældrene, før den frigives til
salg. Nyd den rige duft af modne sorte
bær og krydderurter. Smagen er fyldig og
harmonisk. En superb Barbera d’Alba, der
klæder stegt kød, vildt og modne oste.
Serveres ved en temperatur på 17°C.

2013 Barolo DOCG
– vinens konge, kongernes vin
Pris pr. flaske

229,Pris pr. flaske
v/6 flasker

199,-

Nebbiolo druerne til Prunottos Barolo høstess i
kommunerne Monforte, Serralunga og Castigglione Falletto. Vinifikationen er klassisk og denn
unge vin lagrer i mindst 18 måneder i franskee
barriques og herefter et antal måneder på
flaske, før den frigives til slag. Vinen har
en lysende klar granatrød farve. Duften
er meget kompleks med strejf af violer
og skovbær. Smagen er intenst frugtig
med presente og fløjlsbløde tanniner. En
klassisk Barolo, der bør serveres til kraftige
kødretter af vildt og okse.
Vinbladet
Fakta om vin siden 1992

Pris pr. flaske

349,Pris pr. flaske
v/6 flasker

299,-

94 point

93 point

Vinbladet
Fakta om vin siden 1992

92 point

91 point
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