Alle sommerens favoritter i ny smagekasse!
Sommersucceser - smagekasse
Vores mest genkøbte vine i én fantastisk smagekasse!
Nu billigere en vores kampagnepriser!
Så har vi igen fundet nogle af vores sommerfavoritter og puttet dem i samme kasse.
Sommerfavoritter - Rød smagekasse II er en samling af vine, der alle har det tilfælles, at
fokus ligger på den store frugtsmag, og at de alle er blandt vores bedst sælgende vine. Her er
fuldmoden smag af druer, der fået lov at slikke masser af solskin i sig, uanset hvor i verden druerne
er dyrket. Alle har flot afstemt balance og alle er oplagte som partnere til den gode hverdagssommermad eller som et glas i utide. Gerne med en lille snack til.
Skulle du selv blande dem alle sammen til enkelt-styks-prisen, ville det koste dig 792,-. Vi
har sat dem ENDNU lavere end vores kampagnepris og du får dem alle sammen for kun
399,-.
Vi har pakket en flasker af hver vin til dig i smagekassen, 6 flasker i alt. Læs mere om vinene
herunder.

Sommerfavoritter - Rød smagekasse indeholder:
1 flaske Le Pupille - Pelofino 2018
En arketypisk toscaner fra Maremma. Le Pupilles supertoscaner. Den er dermed lillebror til Saffredi.
Den har fået en god sjat af de druer, der normalt ville havne i Saffredi, der koster det 7-dobbelte.
2018-årgangen viser på flotteste vis de klassiske dyder i toscanske vine frem. Vi anbefaler den til
alle de italienske klassikere med tomat, en god frokost og i særdeleshed til en rigtig god pizza.
1 flaske Bread & Butter - Pinot Noir 2018
Finesserig, flot Pinot Noir i høj klasse til lav pris. Det er svært at ønske sig meget mere af sin vin.
Den - for området - unikke kombination af finesse-rig, delikat frugt og flot modenhed fra den varme
californiske sol plejer at sende prisen op i helt andre luftlag.
1 flaske Savoni - ZFD 2018
I Puglia, den italienske 'støvlehæl', har Zinfandel-druen helt optimale vækstbetingelser. Efter den
sene høst, hvor druerne får lov at tørre lidt ind på stokkene, kvitterer den med masser af frugt og en
høj alkoholprocent. Det samlede resultatet er en virkelig flot, mørk og kraftig vin med masser af
moden, tørret frugt i næsen og i smagen. Her er noter af både sorte modne kirsebær og smagstætte
brombær og behagelige balsamiske noter. Blødt afrundet og let sødt krydret finish.
1 flaske Barbanera - L'Opera 2018
En helt unik blanding af nogle af Italiens mest populære druer: Sangiovese, Primitivo og Nero
d'Avola. Selve navnet giver tanker i retning af musik og flotte symfonier. Og det er altså ikke helt
ved siden af. Blendet giver nemlig lige præcis den varme, blødhed og sødme, som har fået både
anmeldere og vinnydere helt op at ringe. For hold da op, det virker! Smagen kan bedst beskrives
som fuldmodne brombær og Amarena-kirsebær, der har inviteret mørk chokolade til fest. Der er
virkelig gang i glasset her!
1 flaske Ponte Lungo - Governo 2018
En crowd-pleaser af en frugtbombe med sødme, fedme og saftighed. På samme måde som man
kender det fra Amarone-vine, er Governo baseret på tørrede druer. Hvor druerne til Amarone tørrer
i kasser efter høst, får druerne til Governo lov at tørre på stokkene før høst. I den bagende toscanske
sol er resultatet en varm, rund og blød vin.
1 flaske Farnese - Replica Zinfandel Old Vines 2017
Skøn duft og smag af modne, sorte kirsebær, brombær og hindbær. Yderst behageligt snert af
chokolade, kaffe og vanilje i eftersmagen. Replica er perfekt til sommeren grillretter, da den både
løfter måltidet, og samtidigt ikke er så heftig, at den løber med hele opmærksomheden. Tænk
amerikansk BBQ, når du sammensætter menuen.
Køb 2 kasse og få dem leveret fragtfrit til døren.

