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Ønskevine
Er der vine, som du ikke finder på bestillingssiden,
vil jeg meget gerne prøve at hente dem hjem til
en lavere pris end den, de ellers sælges til i
Danmark. Det gælder også, hvis der er en speciel
årgang, du er interesseret i.
Det er muligt at opfylde ønsker for mange
Bordeaux vine, især fra de store klassificerede
slotte. I Bourgogne og Alsace er det mere
tvivlsomt, da det blandt andet afhænger af, om
domænet har en forhandler i Danmark. Hvis det
er tilfældet, vil det kun sjældent være muligt. Det
koster dog ingenting at spørge! Men er der ingen
dansk importør, kan jeg prøve at skaffe vinen.

Hvad skal du gøre? Skriv en mail med ønsket til
vinopolix@gmail.com . Og du bliver ikke forpliget
til køb, før du har accepteret et tilbud med fast
pris.

Smagekasse
Få en kasse med 6
flasker champagne for
kr. 1199
Kassen indeholder disse
champagner:
• 2 flasker Champagne Terroir Natal, Blanc
De Blanc, Grand cru fra Champagne
Sanger, Avize
• 1 flaske Champagne Particules
Crayeueses Grand Cru Blanc De Blanc fra
Champagne Waris-Larmandier, Avize
• 2 flasker Champagne Blanc De Blanc Brut
Grand Cru fra Champagne Chardonnet et
Fils, Avize

• 1 flaske Champagne Prestige Brut Grand
Cru fra Champagne Chardonnet et Fils,
Avize

Hvem er billigst?
Det er dejligt, at der findes så mange forskellige
vine i verden. Men det gør det også rigtigt svært
at vurdere, om priserne er rimelige, fordi der
findes så uoverskueligt mange vine at vælge
mellem. For de fleste vine findes der kun en
dansk importør, så sammenligning må gå på en
lignende vin, men altså ikke helt den samme.
En vigtig undtagelse er de store slotte i Bordeaux,
hvis vine sælges af mange importører. Dog er det
heller ikke her helt nemt at tjekke priser, for
importørerne sælger ofte forskellige årgange til
forskellige priser: Dels fordi nogle årgange er
bedre end andre, dels fordi nogle importører
beregner sig en større bruttofortjeneste end
andre.
Det er lykkedes mig at finde 6 ud af de ca. 60
vine, der er "Grand Cru Classé" i 1855 Bordeaux

Klassificationen, hvor jeg og Philipson Wine har
den samme årgang af samme vin.
Resultatet ses herunder.
Slot

Årgang

Cantemerle
Marquis d'Alesme Becker
Leoville-Poyferre
Château Lynch-Bages
Cos d'Estournel
Leoville-Las Cases

2011
2016
2018
2018
2016
2010

Min pris
289
355
793
1092
1775
2380

Philipsons pris
349,95
449,95
1100,00
1195,00
2295,00
3500,00

Merpris i %
21%
27%
39%
9%
29%
47%
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Cos d'Estournel
Leoville-Poyferre
Cantemerle
Leoville-Las Cases
Château Lynch-Bages Marquis d'Alesme Becker

Med venlig hilsen
Ib Michelsen

Min pris
Philipsons pris

