Andre Clouet Grande Reserve Champagne
100% Pinot Noir
Champagne distriktet ligger ca. 100 km nordøst for Paris. Den meget kalkholdige jord, som giver
nogle helt unikke dyrkningsforhold, er en af hemmelighederne bag den eksklusive Champagne.
Navnet Champagne er et beskyttet navn, forbeholdt dette områdes produkter. De traditionelle
druer til Champagne er Pinot Noir, Chardonnay og Pinot Muenier, men den globale opvarmning
har gjort det besværligt at opnå det rette syreniveau, som er nødvendigt for friskheden. Det har
ført til at gamle og "glemte druer" med langsommere modning i højere grad plantes og bruges
igen. Det drejer sig om hvidvinsdruerne Arbane, Petit Meslier, Pinot Blanc og Pinot Gris. De to
sidstnævnte kaldes også henholdsvis Blanc Vrai og Fromenteau i Champagne.
Andrè Clouet ligger i Grand Cru, Bouzy og blev grundlagt i 1751. Familiens marker ligger lige ved
siden af Bollingers to berømte monopolmarker, som danner grundlag for Bollinger Vieilles Vignes
Francaises. André Clouet drives i dag af Jean-François og fra hans sikre hånd bliver vinene enormt
rige og generøse med stor Pinot Noir smag. Alt laves i hånden, som i 1751. Når det kommer til
“remuage” (drejningen af flaskerne i deres “pupitres” (flaskeholdere)), så udføres det manuelt af
yderst kompetente hænder, der stort set ikke har foretaget sig andet hele livet.
Clouets standard champagne er starten på en rejse mod den totale champagneforelskelse. Her
oplever man, hvorfor Champagne er og bliver den mest magiske vin, der produceres på kloden.

2018 Ürziger Wurzgarten, Markus Molitor
100% Riesling
Utrolig balance og en stil som er helt unik fra Moseldalen i Tyskland. Her er noter af moden tropisk
frugt, flintesten og hvide blomster. Smagen har en unik balance mellem høj syre og en anelse
frugtsødme, samt en lav alkohol. En vin der er utrolig elegant med en lang balanceret eftersmag.
Vinene herfra er kendt for deres elegance, finesse og lidt krydrede afslutning, hvor frugtsyren er
flot indarbejdet i vinen.
Denne vin understreger flot Markus Molitors filosofi;
”Hvis man har de bedste marker, med velpassede gamle vinstokke, så kræver det ganske lidt
arbejde i kælderen at lave stor vin.”
Riesling druerne til denne vin høstes i hånden i begyndelsen af november. Helt rene og sunde
druer presses let og vinen fermenteres i flere timer sammen med skallerne for at trække mere
aroma ud i vinen. Efter dette gæres vinen i store træfade med den naturlige gær. Efterfølgende
lagres vinen med bundfaldet i længere tid inden aftapningen

2017 Savigny Les Beaue, Vincent Giradin
100% Chardonnay
Vinen bliver høstet ved håndkraft og bliver sorteret mens der høstes. og bliver langsomt presset.
Vinen bliver lagret på franske egetræsfade 20% på ny eg på 500 liters tanke for at give vinen så lidt
kontakt med fadet i 12 måneder. En måned inden flaskningen bliver vinen helt på ståltanke for det
sidste blend. Dette giver en frugtig, frisk og mineralsk chardonnay med en god aromatisk og floral
friskhed i munden.

2014 Croix Canon Saint Emilion Grand Cru
Merlot og Cabernet Franc
Saint Emilion er et af arnestederne for vindyrkning i Bordeaux og kan dateres til romernes tid på
jordene. Området ligger på den såkaldte "højre bred" i Bordeaux, hvilket mere specifikt er på den
nordøstlige bred af Dordogne floden. Overordnet set kan appellationen inddeles i 3 typer terroirs:
Kalkstensplateauet, skråningerne mod plateauet og fladlandet. Vinmarkerne er primært plantet
med Merlot og ligger mellem 3 og 100 meter over havet afhængig af om det er på fladlandet eller
på plateauet. I 1959 blev St. Emilion klassifikationen dannet på baggrund af et ønske fra INAO.
Hvert 10. år bliver listen revideret, så den ikke forældes som det til dels er tilfældet med
Klassifikationen af 1855, der kun gælder for Medoc. Seneste revision i 2012. Her var 82 vinslotte
med på listen. 64 Grands Crus classés and 18 Premiers Grands Crus classés.
Ejendommen blev skabt omkring 1750, og fik navnet Domaine Saint-Martin efter en nærliggende
kirke. I 1760 blev den købt af Jacques Kanon. Han var kun ejer i 10 år, men i den tid nåede han, at
opkøbe andre parceller, renovere og udskifte vinifikationsudstyret, samt at bygge den smukke
hovedbygning, som den står i dag. Kendere, der går efter en fremragende Saint-Emilion, med stor
krop og fylde, vælger ofte Château Canon – og med god grund: Det er en af områdets største vine
med en flot kombination af finesse, stor dybde i bouqueten og god struktur. Den er desuden
bemærkelsesværdig stabil i kvaliteten, og dens omdømme er med rette meget højt.
Croix Canon er Château Canons 2. vin lavet på yngre vinstokke fra udvalgte vinfade. Vinen laves
efter samme principper som Château Canon såvel i vinmarken som i vinkælderen. Druerne er fra
Château Canons yngre parceller samt ny-erhvervelserne Château Matras og Château Bon Cure.

10 år Tawny Portvin, Quinta Santa Eufemia
Tinta Roriz
Tinto CÃo
Touriga Francesca
Touriga Nacional

Herlig fadlagret Portvin, hvor kombinationen af fadlagrede noter som ristede mandler og
chokolade, kombineres fint med de friske sorte bærnoter. I smagen er der god frugtsyre til at
balancere den høje sødme og igen går noterne fra fadet igen, sammen med den friske frugt. En
klassisk fadlagret Portvin der passer godt til lyse chokoladedesserter eller et ostebord.
10 år gammel Tawny er resultatet af virkelig mesterligt arbejde i kælderen. Hos Quinta Santa
Eufemia lagrer Portvinen i de dybe kældre langt oppe i Dourodalen. Her gennemgår vinen den
fantastiske proces hvor mange års nænsom iltning på fadet afrunder farven og giver den dybe
smag af ristede nødder. Vinen er i den sidste ende sammensat af flere forskellige årgange, som i
gennemsnit er 10 år gamle.
Vinen er fremstillet på de traditionelle druer i Dourodalen, mest Touriga Nacional, tilsat op til 20
forskellige andre lokale druer. Alle druer er høstet i hånden fra Quinta Santa Eufemias egne
marker, som dyrkes efter bæredygtige principper. Druerne kommer op i de gamle lagares, cementgæringskar, hvor gæringen startes og druerne trædes med fødderne. Halvvejs gennem processen
standses gæringen ved tilsætning af druespiritus. Så har man grund-Portvinen på 20 % alkohol som
lagres på de klassiske egetræsfade herefter.

