Smagekasse - THEIS
SIGNATUR (12 fl.)
Theis Vine
I Theis Vine forhandler vi en række vine, som vi er særligt glade for at have i
sortimentet. Enten fordi vi har samarbejdet med vinhusene i mange år, eller i
lige så høj grad fordi vinene udtrykker præcis det, vi gerne vil stå for: Høj
kvalitet og store vinoplevelser. Vi kalder disse vine for vores signaturvine og
har udvalgt en håndfuld af dem i en særlig smagekasse, som viser styrken og
bredden i vores sortiment.
Theis Signatur smagekassen indeholder følgende 12 vine:
Elqui Wines, Pinot Noir 2015, Elqui Valley (2 fl.)
Vestjyske Steffan Jørgensen har skabt sig et fantastisk gennembrud med sine
flotte vine fra den kølige Elqui-dal i Chile, og vi er rigtig glade for, at vi kom
med på vognen og i dag kan regne Elqui Wines for et af vores signaturvinhuse. Særligt Steffans version af chilensk pinot noir står vores hjerte nær.
Solmoden, men også kølig og mineralsk. Ingen marmelade her - kun lækre
friske bær og lidt asiatiske krydderier. (Flaskehalsen.nu: 5 stjerner)
ÀN/2 2017, Bodegas Àn Negra, Mallorca (2 fl.)
Topsællerten fra Mallorca. Vi kan snart ikke få nok flasker, for vores kunder er
nærmest blevet afhængige af den. Har du ikke prøvet ÀN/2 endnu, er det ved
at være på tide. En blød, krydret og elegant rødvin, der til hver en tid vil tage
fusen på dine gæster. Og den bliver bare bedre og bedre for hver ny årgang.
Télégramme 2017, Domaine du Vieux Télégraphe, Châteauneuf du Pape (2 fl.)
Vores absolutte Rhône-bestseller fra en af Châteauneuf du Papes mest
legendariske vingårde - og så endda i en suveræn årgang. Superelegant og let
drikkelig rødvin proppet med lyse bær. De sødmefulde og krydrede elementer
løfter lammekøllen og simreretterne til nye højder.
La 50/50 2015, Anne Gros & Jean-Paul Tollot, Côtes du Brian (2 fl.)
Vinen er skabt af den gudbenådede vinmager Anne Gros og hendes lige så
kompetente mand, Jean-Paul Tollot. Parret står bag nogle af de fornemste vine
i Bourgogne, og når man ved, at Anne Gros kan forvandle druer til den ædleste
Richebourg til over 5000 kr. flasken - ja, så må hendes sydfranske charmetrold
også være i topklasse. (Wine Advocate: 90 point)
Wittmann, Riesling 100 Hügel 2018, Rheinhessen (2 fl.)
Vi har solgt Wittmans vine gennem en årrække, og de skuffer aldrig. Denne

introduktion til vingårdens forrygende riesling-univers viser med al tydelighed,
at selv de mindre vine har høj, høj klasse. 100 Hügel er en frisk, sprød og saftig
hvidvin med en velafstemt syre og lækre nuancer af grønne æbler, fersken,
pære og citrus.
Roche de Bellene, Chardonnay Vieilles Vignes 2017, Bourgogne (2 fl.)
Frisk og elegant chardonnay fra 50 år gamle vinstokke dyrket primært i det
sydlige Bourgogne. Let fadlagring og noter af modne æbler, fersken og citrus.
Flot introduktion til de hvide vine fra Roche de Bellene.
Du får kort og godt med denne smagekasse:
- 12 flotte signatur-vine som viser styrken og bredden i vores sortiment
- 8 rødvine og 4 hvidvine
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