Smagekasse - FULIGNI (12 fl.)
Theis Vine
Nogle af de allerstørste Brunello’er kommer fra Fuligni. Derfor er vinene fra
denne fantastiske vingård i Montalcino ikke til at komme udenom, hvis du
gerne vil blive klogere på Brunello. Smagekassen fra Fuligni præsenterer
samtlige husets vine, og selvfølgelig får du også en Riserva-udgave med i
kassen. I alt 12 flasker toscansk topkvalitet.
Fuligni-smagekassen indeholder:
Fuligni, Riserva 2012, Brunello (1 fl.)
Fuligni ejer fire enkeltmarker med meget gamle vinstokke, som i enkelte
årgange yder druer af særlig høj kvalitet. Ekstremt lavt udbytte, minutiøs
sortering og 5 års lagring i egefade og på flaske er hemmeligheden bag denne
Brunello Riserva. Gem denne formidable flaske langt væk og vent med at
drikke den til om nogle år. Det lønner sig. (Wine Spectator: 98 point)
Fuligni 2014, Brunello di Montalcino (3 fl.)
Få laver så sindsoprivende god Brunello som Roberto Fuligni. Ikke for
ingenting er han nr. 1 på vinmagasinet Wine Spectators liste over de 10 bedste
Brunello-producenter. Hans vine har bare det ekstra gear, der gør dem til
noget ganske særligt. Denne udgave ligeså. Fyldig og i perfekt balance med en
overflod af koncentreret mørk frugt, parfumeret viol og friske krydderurter. Et
kongeglas! (James Suckling: 93 point)
Fuligni 2014, Rosso di Montalcino (4 fl.)
Druer fra enkeltmarken Ginestro, der normal indgår i Fulignis Brunello,
anvendes også i Rosso di Montalcino-udgaven, der får kortere tid på egefade
og er lavet med henblik på at blive drukket, når den frigives. Frisk, saftig og
krydret med den særlige frugtintensitet, som kendetegner Fulignis vine. (Wine
Spectator: 90 point)
Fuligni, S.J. 2015, Rosso di Toscana (4 fl.)
Den amerikanske vinkritiker James Suckling er vild med Fulignis udgave af en
supertoscaner, og det kan vi ikke fortænke ham i. Selv om der ikke står
Brunello på etiketten, måler denne vin sig med flere af Montalcinos topvine og
ligger på et niveau langt over sin ydmyge appellation. Sangiovese iblandet
merlot og 7 måneder på fad giver en flot, fyldig og blød vin. (James Suckling: 94
point)
Du får kort og godt med denne smagekasse:
- 12 spektakulære vinoplevelser fra ikoniske Fuligni
- Mulighed for at opleve hans stjerneårgange fra Toscana i én og samme

smagekasse
- Gratis og hurtig levering lige til døren
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