
Fra Antinoris imponerede nye  

vineri i Bargino kommer denne 

genopstået klassiker Villa Antinori 

Riserva. Vinen byder på en intens 

duft af røde frugter, hindbær og 

blåbær, med antydninger af 

egetræ og krydderier. På ga-

nen er vinen levende og 

med et flot terroir udtryk. 

Smagen er balanceret, 

koncentreret og smidig og 

munder ud i en lang, dvæ-

lende finish. 

 

 

 

2013 Villa Antinori  

Chianti Classico Riserva 

Achelo viser på smukkeste vis, 

hvad den franske Syrah drue 

formår i bakkerne ved Cortona. 

Farven er dybrød. Duften har 

frugtede noter i smukt samspil 

med peber og tobak. Smagen 

er fyldig og smidig med noter 

af brombær, blomme og 

tobak. Excellent til retter 

med lam, kalv eller vildt. 

2015 Achelo Cortona  

DOC Rosso  

La Braccesca, Antinori 

2015 Marchese Antinori 

Chianti Classico Riserva 

Tenuta Tignanello 

Marchese Antinori Chianti  

Classico Riserva høstes udeluk-

kende fra den ikoniske Tenuta 

Tignanello ejendom og laves kun 

i de bedste årgange. Den 

emmer af intens og moden 

frugt, der giver mindelser 

om  kirsebær, hindbær 

med strejf af lakrids og 

vanilje. På ganen har 

vinen den rundhed og 

fasthed, der gør den en 

fornøjelse at drikke i en 

ung alder. 

 

92+ RobertParker.com 

MINI Tignanello ! 

SPAR PÅ 

SPAR 30-90 KR. PR FLASKE ! 

Normalpris 209,- 

169,- 

SPAR 40,- 

Normalpris 159,- 

119,- 

SPAR 40,- 

Normalpris 299,- 

269,- 

SPAR 30,- 



2015 Botrosecco 

Maremma Toscana IGT 

Le Mortelle, Antinori 

2015 Torcicoda  

Primitivo 

Tormaresca, Salento  

2015 Cont’Ugo Merlot 

Bolgheri DOC 

Tenuta Guado al Tasso 

Botrosecco fremstilles af 60% 

Cabernet Sauvignon og 40% 

Cabernet Franc og imponerer med 

en smuk dybrød farve. Duften er 

besnærende med noter af mo-

den frugt, balsamico og vanilje. 

Smagen er blød og fyldig med 

præg af modne mørke frugter 

som solbær, blommer og kir-

sebær. Eftersmagen er lang 

og vedvarende.  

Denne fantastiske vin stammer 

fra gamle vinmarker tilplantet 

med Syditaliens store Primitivo 

drue. Druerne er høstet ved eks-

trem modenhed, og du får en 

fantastisk frugtagtig, rig, 

koncentreret, blød og 

balanceret vin med aro-

maer af blomme, brom-

bær og hindbær i smukt 

samspil med krydrede 

noter af kaffe, peber og 

chokolade. En superb vin 

til grillet kød, eller lagrede 

faste oste. 

Fra det smukt beliggenden  

Guado al Tasso kommer Cont'U-

go, der er dybrød og duften er 

intens med noter af blommer, 

kirsebær og hindbær. Der er 

ligeledes mindelser om 

vilde bær og krydderier. 

Smagen er fyldig, kom-

pleks og usædvanligt rig. 

Eftersmagen er pakket 

med frugt. 

 

Moderne udgave af  

Primitivo og første vin 

fra Apulien på  

Wine Spectators Top 100 ! 

Normalpris 189,- 

139,- 

SPAR 50,- 

Normalpris 179,- 

129,- 

SPAR 50,- 

Normalpris 389,- 

299,- 

SPAR 90,- 


