Smagekasse - VIEUX
TELEGRAPHE (6 fl.)
Theis Vine
Familien Brunier har for alvor skrevet sig ind i den franske vinhistorie med
deres ikoniske klassikere som Telegramme og ikke mindst den monumentale
Vieux Telegraphe. Vieux Telegraphe er i dag ubestridt en af Frankrigs største
og mest berømte vine med deres helt særlige stil i Châteauneuf du Pape på La
Crau plateauet, som er den absolut bedste placering i hele distriktet.
Du får kort og godt med denne smagekasse:
- 6 storslåede vinoplevelser fra familien Brunier
- Mulighed for at nyde nogle af Frankrigs største og mest ikoniske vine heriblandt Vieux Telegraphe 2016, som allerede blev udsolgt inden udgangen
af 2018, og som i dag kun udbydes i denne limiterede smagekasse
- Gratis og hurtig levering lige til døren
Allerede tilbage i 1898, da Hippolyte Brunier plantede de første vinstokke på La
Crau plateauet, vidste han at denne placering var den ubestridt bedste
placering i hele Châteauneuf du Pape. Et ældre signaltårn bygget af Claude
Chappe, opfinderen af den optiske telegraf, ragede op i landskabet, og
inspirerede senere til den monumentale topvin, Vieux Telegraphe - den gamle
telegraf.
Denne limiterede smagekasse indeholder følgende 6 vine:
Gigondas - Terrasse du Diable 2015 (2 fl.)
En fyldig og blød rødvin med noter af fed mørk frugt, grillede krydderurter og
let mineralitet. Fra i gennemsnit 45 år gamle vinstokke, der vokser i 250-400
meters højde, kommer denne vin lavet på 90 pct. grenache og resten
mourvèdre og clairette. Druerne høstes ved håndkraft og vinificeres i
temperaturkontrollerede cementtanke og træfade. Herefter lagres vinen i 20
måneder på 6000 liters egefade og yderligere 3-4 måneder på flaske, inden
den frigives.
Chateauneuf du Pape - Blanc - Clos de la Roquète 2015 (1 fl.)
Frisk og cremet hvidvin med nuancer af fersken, ananas og pære og en fin
mineralitet. La Roquète marken blev omplantet i 1987 efter købet af
ejendommen. Oprindeligt blev der dyrket rødvinsdruer her, men Brunierbrødrene konkluderede, at marken var bedre egnet til hvid Châteauneuf og
valgte således at beplante den med grenache blanc, roussanne og clairette.
Chateauneuf du Pape - Telegramme 2017 (1 fl.)

Superelegant og let drikkelig vin med charmerende florale elementer, som
spiller på alle de lyse tangenter. En superb Chateauneuf du Pape med
sødmefulde aromaer af moden blomme, kirsebær og blodappelsin samt et
diskret strejf af nellike og allehånde.
Megaphone 2017 (1 fl.)
En let fyldig, saftig og blød rødvin med nuancer af mørke kirsebær, lavendel og
krydderier. Druerne til denne Ventoux-vin kommer fra ca. 25 år gamle
vinstokke dyrket på 3 ha marker syd for Dentelles de Montmirail
(Kniplingsbjergene) i Ventoux appellationen. Tidligere indgik druerne i vinen Le
Pigeoulet, men Brunier-brøderene har vurderet, at kvaliteten kan bære en
selvstændig cuvée. 80 pct. grenache og 20 pct. syrah udgør blendet.
Vieux Telegraphe 2016 (1 fl.)
Gem Vieux Telegraphe 2016 bag lås og slå - denne monumentale årgang er
allerede udsolgt, og efterspurgt i vinkredse verden over. Helt unikt har vi valgt
at reservere et antal flasker til denne unikke og stærkt limiterede smagekasse.
Vieux Telegraphe 2016 er en ædel, elegant og silkeblød rødvin med stor
koncentration af rød bærfrugt og fine strejf af anis og salvie, der munder ud i
en lang eftersmag. Titanisk perfektion i en vin der definerer selve indbegrebet
af Chateauneuf-du-Pape.
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