Nyhedsbrev Februar 2021

Månedens tilbud
Château D'Armailhac
I kraft af et heldigt indkøb kan jeg nedsætte prisen på
Château D'Armailhac 2015, Pauillac, Grand Cru Classé,
Bordeaux til 495,00 kr. pr. flaske (0,75 L), hvilket mig
bekendt er 65 kr. billigere end hos den næstbilligste
forhandler i Danmark.
Anmeldelser:
•

92 hos Parker

•

92 hos Wine Spectator

•

89-91 hos Neil Martin

Château Pouget
Jeg fortsætter et stykke tid endnu med tilbuddet på
Château Pouget 2015, Margaux, Grand Cru Classé, Bordeaux
til 299,00 kr. pr. flaske (0,75 L). Drikkevinduet er2021 - 2030+

Også på det sidste har denne vin fået gode anmeldelser:
•

92 point hos Neil Martin (Vinous)

•

90 point hos Jeff Leve

•

90 point hos Decanter

•

2 stjerner hos Michelin (2019)

Sortimentet
Sortmentet vokser konstant og i Bordeaux fører jeg nu næsten alle de klassificerede
vine fra 1. Cru til 5. Cru i Medoc samt flere af de bedste vine fra Sauternes / Barsac.
De fleste har jeg kun i en enkelt årgang (som normalt er en rigtig god årgang, fx.
2015), men ønsker man en anden årgang, kan jeg formodentlig skaffe den. Send
mig blot en mail.

Bemærk også, at der er kommet et nyt område med, nemlig Saint Emilion
præsenteret af en enkelt vin:
•
Château La Commanderie, 2013, Saint Emilion Grand Cru Classé, rouge
a 159 kr.
Mine Alsacevine fra Armand Gilg er desværre ved at være udsolgte og jeg kan ikke
købe flere, da en anden importør har fået monopol. Så snart man igen kan rejse til
Frankrig, regner jeg dog med at få en eller flere nye leverandører.
I Bourgogne har jeg nogle dygtige
leverandører fra området omkring Beaune
og Macon. Planen er dog at få nogle flere
leverandører, ihvertfald fra Côtes de Nuits!

Har du spørgsmål eller forslag, vil jeg gerne
høre fra dig:
vinopolix@gmail.com
Vil du købe vin er linket her:
https://vinopol.dk/Bestilling.php
Med venlig hilsen
Ib Michelsen

