Nyhedsbrev
Maj 2022
Smagekasse
Jeg vil gerne gøre det muligt for dig at smage
andet end det sædvanlige, uden at du behøver at
ofre en formue på indkøb af flere kasser.
Derfor har jeg udvalgt 6 gode og populære vine
fra Alsace, Bordeaux, Bourgognes Cote d'Or og
Mâconnais og Beaujolais.

Bestil senest 10. maj og få levering gratis!
Pris ialt 798 kr.
Normalt koster de 6 vine 961 kr. uden
levering.

Smagekassen maj 2022
Muscat
Den perfekte vin til forårets asparges
"Klar muskat, fersken / abrikos. Man tror den er
rig, let sødlig ud fra duften, men den er helt tør,
rank og syrerig. Klassisk! " (Politiken maj 2021)

Pouget
Den officielle klassificering af Bordeaux-vin fra
1855 stammer fra udstillingen "Universelle de
Paris" fra 1855, da kejser Napoleon III anmodede
om et klassificeringssystem for Frankrigs bedste
Bordeaux-vine.
Kun ca. 60 rødvine kom med i det fine selskab.
Men Pouget var en af dem!

René Langdahl Jørgensen:

"Og så kommer 2015! En sællert... jeg mener, den
kan fås for 299 kr. - og den smager som langt
bedre cru'er... kravler måske op mod 2. cru
ligefrem, her i årgangen."
Den kan købes dyrere andre steder :-)

Beaune Siserpe 2007
Vinen kommer fra en lille mark Siserpe
umiddelbart nord for Pommard og vest for
Beaune.
Rasmus Palsgård fremhæver den i Gastro som en
luksuriøs sjældenhed og:
"De røde kirsebær er subtile og næsten flygtige,
men ikke dampet af, de krydrede pebernoter
skaber vitalitet, og den fløjlsbløde tanninstruktur
flyder som silke på tungen."

Bourgogne Hautes Cotes de Nuits
Les Rousselots 2017
Fra Domaine Yves Chaley et Fille kommer denne
typiske rødvin fra landbyen Curtil Vergy, hvor Yves
også kan byde velkommen på et idyllisk
beliggende Hotel Manasses som tillige indeholder
et lille vinmuseum.

Mâcon Chaintre blanc 2018

Eric Abelanet-Laneyrie har produceret en meget
charmerende vin fra landsbyen Chaintre i
Mâconnais syd for Mâcon.

Mâcons hvidvine har en gylden farve med lysende
sølvfarvede eller grønne reflekser. I dens aroma er
der dufte af rose, akacie, kaprifolium og
citrusfrugter. Men også nuancer af fyr, kvæde og
fennikel. Smagen frisk, tør og frugtagtig - rund og
blød

Julienas 2017
Lige syd for Mâconnais ligger landsbyerne Saint
Amour, Fleurie, Julienas, Moulin a Vent med flere,
hvor de bedste vine fra Beaujolais produceres. De
koster ganske få kroner mere end en almindelig
Beaujolais og en Beaujolais Village, men har en
langt højere kvalitet.
Med venlig hilsen
Ib Michelsen

