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Reserve de La Saurine – Rødvin
IGP Gard – Sud de France - 2018 – 13,5% Vol
Laudun Chusclan Vignerons er beliggende I den sydøstlige del af Frankrig, i byen
Chusclan på den højre bred af Rhône floden, kun 15 km fra Châteauneuf-Du-Pape.
Chusclan er en charmerende lille by med en lang og fremtrædende historie: Byen var
allerede kendt i Louis XIVs dage, takket være en opskrift på kanin opfundet af Maréchal
de Grammont - lapin d'Arbousset - som stadig er en del af den lokale kulinariske arv.
Chusclan-vinene blev givet særlige privilegier et århundrede senere. Fra Roquemaurehavnen blev de afsendt i vintønder mærket med bogstaverne C.D.R. (Côtes du Rhône)
for at nå bordene i Europas kongehuse. Vinstokkene står tilplantet i sandholdige
marker omgivet af dale. Middelhavsklima, præget af vinden Le Mistrale.
Vinifikation og vinhøst: De plukkede druer bringes til vinkælderen og presses med
det samme, progressivt og langsomt. Gæringsprocessen finder sted i
temperaturkontrollerede tanke i 2-4 uger. Filtrering finder sted efter gæringen og
vinen tappes på Bourgogne flasker.
Farve: Dybrød, tæt i farven.
Druesammensætning: 100% Grenache Noir.
Smag: Frugtagtig, robust med krop, frugtagtig let røget, Velafbalanceret og harmonisk. Blød, fyldig,
med en lang eftersmag som forbliver længe i munden.
Madsammensætning: Til oksekød, lammekød, kylling, fjerkræ, receptioner og ost.
Opbevaring: Vinen skal opbevares på et mørkt sted ved en konstant temperatur. Hvis den
opbevares i længere tid, skal vintemperaturen være ca. 10-12 grader eller lavere. Den modnes
hurtigere, hvis den opbevares ved højere temperaturer.
Levetid: Vil afhænge af opbevaringsforholdene. Denne Reserve de La Saurine er klar til at blive
drukket nu, men kan ligge i op til 5 år.
Servering: Forud for servering, skal vinen anbringes ved en temperatur på omkring 15 grader og
trækkes op 1 time før servering.
Pris pr. flaske ………………………………………………………………….……………………. DKK 49,50
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Oppidum Merlot – Rødvin
IGP Pays DOC – Sud de France - 2017/2018 – 14,0% Vol.
Laudun Chusclan Vignerons er beliggende I den sydøstlige del af Frankrig, i byen
Chusclan på den højre bred af Rhône floden, kun 15 km fra Châteauneuf-Du-Pape.
Chusclan er en charmerende lille by med en lang og fremtrædende historie: Byen var
allerede kendt i Louis XIVs dage, takket være en opskrift på kanin opfundet af Maréchal
de Grammont - lapin d'Arbousset - som stadig er en del af den lokale kulinariske arv.
Chusclan-vinene blev givet særlige privilegier et århundrede senere. Fra Roquemaurehavnen blev de afsendt i vintønder mærket med bogstaverne C.D.R. (Côtes du Rhône)
for at nå bordene i Europas kongehuse. Vinstokkene står tilplantet i sandholdige
marker omgivet af dale. Middelhavsklima, præget af vinden Le Mistrale.
Vinifikation og vinhøst: De plukkede druer bringes til vinkælderen og presses med
det samme. 80% af vinen fremstilles efter traditionel vinproduktion, og de sidste 20%
bliver produceret med thermovinifikation, hvor druemosten opvarmes for at opnå den
maksimale udvinding af frugt og blødhed. Gæringsprocessen finder sted i
temperaturkontrollerede tanke ved 5 - 17°C i 2-4 uger. Filtrering finder sted efter
gæringen og vinen tappes på Bordeaux flasker.
Farve: Dybrød, tæt i farven.
Druesammensætning: 100% Merlot – en druesort som er kendt for at frembringe bløde vine.
Smag: Blød, frugtagtig, robust med krop, frugtagtig let røget, Velafbalanceret og harmonisk. Blød,
fyldig, med en lang eftersmag som forbliver længe i munden.
Madsammensætning: Til rødt kød, lammekød, kylling, fjerkræ, pasta, receptioner, vildtretter og
ost.
Opbevaring: Vinen skal opbevares på et mørkt sted ved en konstant temperatur. Hvis den
opbevares i længere tid, skal vintemperaturen være ca. 10-12 grader eller lavere. Den modnes
hurtigere, hvis den opbevares ved højere temperaturer.
Levetid: Vil afhænge af opbevaringsforholdene. Denne Oppidum Merlot er klar til at blive drukket
nu, men kan ligge i op til 2-5 år.
Servering: Forud for servering, skal vinen anbringes ved en temperatur på omkring 15 grader og
trækkes op 1 time før servering.
Pris pr. flaske ………………………………………………….……………………………………. DKK 59,50
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Domaine Virant Rouge – Rødvin
Bouches du Rhône - 2018.
Château Virant ejes af Familien Cheylan. Château Virant ligger i hjertet af Pays d'Aix og
ligger en klippetop med udsigt over vinmarker og olivenlunde. Historien om Château
Virant er historien om Robert og Noële Cheylan og deres børn Pascal og Christine.
Dette er historien om en menneskelig investering i hvert øjeblik, motiveret af
fornøjelsen ved et godt udført arbejde og lidenskaben for vinmarker og oliventræer.
Familien Cheylan lægger et stort arbejde i, at kombinere traditioner med nytænkning.
De røde druesorter på slottet er: Syrah, Cabernet Sauvignon, Grenache, Carignan,
Merlot og Caladoc. Alle druesorter indgår i sammensætningen af Château Virants røde
og rosévine.
Det geografiske område, hvor Château Virant ligger, drager fordel af et mikroklima.
Det er et af de tørreste områder i Frankrig. Le Mistral, den sydlige vind, blæser ofte og
op til 130 km, hvilket hjælper med at udtørre området. Det er også nødvendigt at
vande vinstokkene, så de ikke lider. Der er installeret et drypvandingssystem på hele
vingården.
Vinifikation og vinhøst: Druerne plukkes og bringes til vinkælderen med det samme for at blive
presset hurtigt, for at bevare og sikre druerne friskhed. Vinen præ-fermenteres ved 15 ° C , hvilket
medfører en kort vinificering, som fremmer dens rundhed og smidighed. Efter endt gæring, tappes
vinen på Bordeaux flasker.
Farve: Dybrød, tæt.
Druesammensætning: Caladoc, Syrah, Cinsault, Grenache, Merlot.
Smag: Duften er struktureret, kraftig og frugtagtig. Smagen er kraftig, koncentreret, med aromaer
af røde modne frugter. Eftersmagen er blød, behagelig, lang, og bliver længe i munden.
Madsammensætning: Anbefales til lam, oksekød, sammenkogte retter, grillet kød og oste..
Opbevaring: Vinen skal opbevares på et mørkt sted ved en konstant temperatur. Hvis den
opbevares i længere tid, skal vintemperaturen være ca. 10-12 grader eller lavere. Den modnes
hurtigere, hvis den opbevares ved højere temperaturer.
Levetid: Vil afhænge af opbevaringsforholdene. Denne Domaine Virant rouge, er klar til at blive
drukket nu, men kan ligge i op til 3 år.
Servering: Forud for servering, skal vinen anbringes ved en temperatur på omkring 15 grader og
trækkes op en time før servering.
Pris pr. flaske ………………………………….……………………………………………………. DKK 59,50
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Element Terra – Quatre Cepages – Rødvin
Laudun Côtes du Rhône – Sud de France - 2017 – 13,5% Vol.
Laudun Chusclan Vignerons er beliggende I den sydøstlige del af Frankrig, i byen
Chusclan på den højre bred af Rhône floden, kun 15 km fra Châteauneuf-Du-Pape.
Chusclan er en charmerende lille by med en lang og fremtrædende historie: Byen
var allerede kendt i Louis XIVs dage, takket være en opskrift på kanin opfundet af
Maréchal de Grammont - lapin d'Arbousset - som stadig er en del af den lokale
kulinariske arv. Chusclan-vinene blev givet særlige privilegier et århundrede senere.
Fra Roquemaure-havnen blev de afsendt i vintønder mærket med bogstaverne
C.D.R. (Côtes du Rhône) for at nå bordene i Europas kongehuse. Vinstokkene står
tilplantet i sandholdige marker omgivet af dale. Middelhavsklima, præget af vinden
Le Mistrale.
Vinifikation og vinhøst: De plukkede druer bringes til vinkælderen og presses med
det samme. 60% af vinen fremstilles efter traditionel vinproduktion og
gæringsprocessen finder sted ved 23 - 25 grader. 20% fremstilles ved vinification
carbonic maceration og 20% bliver produceret med thermovinifikation, hvor
druemosten opvarmes, for at opnå den maksimale udvinding af frugt og blødhed.
Gæringsprocessen finder sted i temperaturkontrollerede tanke. Filtrering finder sted efter
gæringen og vinen tappes på Bourgogne flasker.
Farve: Dyb rubinrød farve, tæt.
Druesammensætning: Grenache Noir, Syrah, Carignan, Mourvèdre, Cinsault
Smag: En duft af røde frugter, jordbær, hindbær og let krydret. Smagen er blød, fylding og kraftig.
Frugtagtig, robust med krop, velafbalanceret og harmonisk. Lang eftersmag.
Madsammensætning: Til kød, fjerkræ med sommergrøntsager, grillede retter, lam, krydrede
retter, vildtretter og ost.
Opbevaring: Vinen skal opbevares på et mørkt sted ved en konstant temperatur. Hvis den
opbevares i længere tid, skal vintemperaturen være ca. 10-12 grader eller lavere. Den modnes
hurtigere, hvis den opbevares ved højere temperaturer.
Levetid: Vil afhænge af opbevaringsforholdene. Denne Element – Quatre Cepages er klar til at blive
drukket nu, men kan ligge i op til 2-5 år.
Servering: Forud for servering, skal vinen anbringes ved en temperatur på omkring 15 - 17 grader
og trækkes op 1 time før servering.
Pris pr. flaske ……………….……………………………………………….………………………. DKK 65,00
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Terre de Roche – Rødvin
AOP Grignan les Adhemar rouge - Sud de France - 2017 – 14,0% Vol.
Grignan-les-Adhémar produceres i det sydøstlige Frankrig og mere præcist i den
sydlige Rhône vinregion. Vinstokkenes terroir nyder godt af et middelhavsklima og
kalksten ler jord, marmor, sandsten kalksten og rullesten. De vigtigste druesorter, der
anvendes i sammensætningen af Grignan-les-Adhémar-rødvin, er: Grenache, Syrah og
Mourvedre. Den røde Grignan-les-Adhémar bærer den franske AOC (Appellation
d'Origine Contrôlée) etiket.
Historien om Domaine Ferrotin er meget gammel, og kan føres tilbage til år 1480.
Denne vin er fremstillet af gamle vinstokke, og de står tilplantet i udkanten af en lille
skov, bundet op i Cordon de Royat, for at optimere høsten, men også for at øge
modenheden af druerne. Denne vin fremstilles kun i et meget begrænset antal flasker.
Vinifikation og vinhøst: Druerne plukkes tidligt om morgenen, for at undgå enhver
oxidation af druerne. De plukkede druer bringes til vinkælderen og presses med det
samme. Vinen fremstilles efter traditionel vinproduktion. Gæringsprocessen varer i
første omgang kun en uge, hvor druemosten fremkommer som en rosé. Herefter
genvindes druesaften og gærer ved en lav temperatur, for at opnå en smidig og frugtagtig vin. Efter
malolaktisk fermentering lagres vinen i yderligere 3 måneder. Filtrering finder sted efter gæringen
og vinen tappes på Bourgogne flasker.
Farve: Dybrød, tæt
Druesammensætning: 50% Grenache og 50% Syrah
Smag: Duften er frugtagtig. Smagen er frugtagtig, blød, rund, velafbalanceret, robust med krop.
Lang eftersmag som forbliver længe i munden.
Madsammensætning: Til kalvekød, culottesteg, oksekød, lammekød, fjerkræ, gourmetmiddage,
vildtretter og ost.
Opbevaring: Vinen skal opbevares på et mørkt sted ved en konstant temperatur. Hvis den
opbevares i længere tid, skal vintemperaturen være ca. 10-12 grader eller lavere. Den modnes
hurtigere, hvis den opbevares ved højere temperaturer.
Levetid: Vil afhænge af opbevaringsforholdene. Denne Terre de Roche rouge, er klar til at blive
drukket nu, men kan ligge i op til 5-10 år.
Servering: Forud for servering, skal vinen anbringes ved en temperatur på omkring 15 - 17 grader
og trækkes op 1 time før servering.
Pris pr. flaske ……….………………………………………………………………………………. DKK 69,50
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Domaine de Lublin – Rødvin
Laudun Côtes du Rhône Villages - Sud de France - 2018 – 13,5% Vol.
Laudun Chusclan Vignerons er beliggende I den sydøstlige del af Frankrig, i byen
Chusclan på den højre bred af Rhône floden, kun 15 km fra Châteauneuf-Du-Pape.
Chusclan er en charmerende lille by med en lang og fremtrædende historie: Byen var
allerede kendt i Louis XIVs dage, takket være en opskrift på kanin opfundet af Maréchal
de Grammont - lapin d'Arbousset - som stadig er en del af den lokale kulinariske arv.
Chusclan-vinene blev givet særlige privilegier et århundrede senere. Fra Roquemaurehavnen blev de afsendt i vintønder mærket med bogstaverne C.D.R. (Côtes du Rhône)
for at nå bordene i Europas kongehuse. Vinstokkene står tilplantet i sandholdige marker
omgivet af dale. Middelhavsklima, præget af vinden Le Mistrale.
Vinifikation og vinhøst: De plukkede druer bringes til vinkælderen og presses med
det samme. 60% af vinen fremstilles efter traditionel vinproduktion og
gæringsprocessen var i 13 dage omkring 26-28 grader. 20% efter vinification carbonic
maceration og 20% bliver produceret med thermovinifikation, hvor druemosten
opvarmes til 23-25 grader for at opnå den maksimale udvinding af frugt og blødhed.
Gæringsprocessen finder sted i temperaturkontrollerede tanke. Filtrering finder sted
efter gæringen og vinen tappes på Bourgogne flasker.
Farve: Dyb tæt granatrød farve.
Druesammensætning: 50% Grenache Noir, 35% Syrah, 15% Cinsault
Smag: En frugtagtig duft mørke modne frugter. Smagen er kraftig, blød, og fyldig, Frugtagtig,
robust med krop, velafbalanceret og harmonisk. Blød og fyldig eftersmag som forbliver længe i
munden.
Madsammensætning: Til Oksekød, stegt lam, gryderetter, kalvekød, vildtretter og ost.
Opbevaring: Vinen skal opbevares på et mørkt sted ved en konstant temperatur. Hvis den
opbevares i længere tid, skal vintemperaturen være ca. 10-12 grader eller lavere. Den modnes
hurtigere, hvis den opbevares ved højere temperaturer.
Levetid: Vil afhænge af opbevaringsforholdene. Denne Domaine de Lublin er klar til at blive drukket
nu, men kan ligge i op til 2-5 år.
Servering: Forud for servering, skal vinen anbringes ved en temperatur på omkring 15 grader og
trækkes op 1 time før servering.
Pris pr. flaske ………………………………………………….……………………………………. DKK 79,50

The French Wine Shop – Kaj Munks Gade 1 – 4930 Maribo - www.thefrenchwineshop.dk – www.thefrenchwineshop.com –
Tlf: +45 71 64 99 21 – email: thefrenchwineshop@outlook.dk

Les Vignes de Termeny – Rødvin - AOP Grignan les Adhemar rouge
Sud de France - 2017 – 13,0% Vol.
Grignan-les-Adhémar produceres i det sydøstlige Frankrig og mere præcist i den
sydlige Rhône vinregion. Vinstokkenes terroir nyder godt af et middelhavsklima og
kalksten ler jord, marmor, sandsten kalksten og rullesten. De vigtigste druesorter, der
anvendes i sammensætningen af Grignan-les-Adhémar-rødvin, er: Grenache, Syrah
og Mourvedre. Den røde Grignan-les-Adhémar bærer den franske AOC (Appellation
d'Origine Contrôlée) etiket.
Historien om Domaine Ferrotin er meget gammel, og kan føres tilbage til år 1480,
hvor ejendommen blev købt fri fra en herremand/godsejer. Allerede før år 1480 er
der blevet produceret vin på markerne, idet der er fundet historiske beviser, som kan
føres tilbage til romerne. Domaine Ferrotin ligger lige uden for byen Châteauneuf du
Rhône, syd for Montélimar.
Vinifikation og vinhøst: Druerne plukkes tidligt om morgenen, for at undgå enhver
oxidation af druerne. De plukkede druer bringes til vinkælderen og presses med det
samme. Vinen fremstilles efter traditionel vinproduktion. Gæringsprocessen finder
sted i temperaturkontrollerede tanke ved 25 - 30°C i 21 dage. Herefter kommer malo-mælkesyren
og vinen lagres i yderligere 18 måneder. Filtrering finder sted efter gæringen og vinen tappes på
Bourgogne flasker.
Farve: Dyb intens brillant rød farve
Druesammensætning: 100% Syrah. Syrah-druen er en mørk drue, som giver struktur, farverige, og
aromatiske vine, og som sikrer en god robusthed. Druen er velegnet til fremstilling af robuste og
kraftige vine.
Smag: Frugtagtig duft, let krydret. Smagen er blød og velafbalanceret, frugtagtig, robust med krop.
Blød, fyldig, med en lang eftersmag som forbliver længe i munden.
Madsammensætning: Til oksekød, kalvekød, lammekød, fjerkræ, gourmetmiddage, vildt og oste.
Opbevaring: Vinen skal opbevares på et mørkt sted ved en konstant temperatur. Hvis den
opbevares i længere tid, skal vintemperaturen være ca. 10-12 grader eller lavere. Den modnes
hurtigere, hvis den opbevares ved højere temperaturer.
Levetid: Vil afhænge af opbevaringsforholdene. Denne Les Vignes de Termeny er klar til at blive
drukket nu, men kan ligge i op til 15 år.
Servering: Forud for servering, skal vinen anbringes ved en temperatur på omkring 15 - 17 grader
og trækkes op 1 time før servering.
Pris pr. flaske …………………….…………………………………………………………………. DKK 79,50
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Cuvée AOC Rouge – Château Virant – Rødvin
Coteaux d’Aix en Provence - 2017/2018
Château Virant ejes af Familien Cheylan. Château Virant ligger i hjertet af Pays d'Aix og
ligger en klippetop med udsigt over vinmarker og olivenlunde. Historien om Château
Virant er historien om Robert og Noële Cheylan og deres børn Pascal og Christine. Dette
er historien om en menneskelig investering i hvert øjeblik, motiveret af fornøjelsen ved
et godt udført arbejde og lidenskaben for vinmarker og oliventræer.
Familien Cheylan lægger et stort arbejde i, at kombinere traditioner med nytænkning.
De røde druesorter på slottet er: Syrah, Cabernet Sauvignon, Grenache, Carignan,
Merlot og Caladoc. Alle druesorter indgår i sammensætningen af Château Virants røde
og rosévine.
Det geografiske område, hvor Château Virant ligger, drager fordel af et mikroklima. Det
er et af de tørreste områder i Frankrig. Le Mistral, den sydlige vind, blæser ofte og op til
130 km, hvilket hjælper med at udtørre området.
Vinifikation og vinhøst: Druerne plukkes og bringes til vinkælderen med det samme
for at blive presset hurtigt, for at bevare og sikre druerne friskhed. Dens vinificering, der
er karakteristisk for de gamle bjergskråninger, præ-fermentering ved 15 ° C. Herefter starter
gæringsprocessen, som varer i 4 uger ved en temperatur på mellem 18 og 22 ° C. Efter endt gæring,
tappes vinen på Bordeaux flasker.
Farve: Dybrød, tæt.
Druesammensætning: Cabernet Sauvignon, Syrah og Grenache.
Smag: Duften er struktureret, kraftig og frugtagtig. Smagen er kraftig, koncentreret, med aromaer
af røde modne frugter. Eftersmagen er blød, behagelig, lang, og bliver længe i munden.
Madsammensætning: Anbefales til lammekoteletter med urter, vildt i sauce, oksekød, grillet kød
samt oste som Brie og Roquefort.
Opbevaring: Vinen skal opbevares på et mørkt sted ved en konstant temperatur. Hvis den
opbevares i længere tid, skal vintemperaturen være ca. 10-12 grader eller lavere. Den modnes
hurtigere, hvis den opbevares ved højere temperaturer.
Levetid: Vil afhænge af opbevaringsforholdene. Denne Cuvée AOC Rouge, Château Virant, er klar
til at blive drukket nu, men kan ligge i op til 4 år.
Servering: Forud for servering, skal vinen anbringes ved en temperatur på omkring 15 grader og
trækkes op en time før servering.
Pris pr. flaske ………………………..………………………………………………………………. DKK 79,50
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Cuvee «VV» Vieilles Vignes – Rødvin
AOP Grignan les Adhemar rouge - Sud de France - 2016 – 14,0% Vol.
Grignan-les-Adhémar produceres i det sydøstlige Frankrig og mere præcist i den sydlige
Rhône vinregion. Vinstokkenes terroir nyder godt af et middelhavsklima og kalksten ler
jord, marmor, sandsten kalksten og rullesten. De vigtigste druesorter, der anvendes i
sammensætningen af Grignan-les-Adhémar-rødvin, er: Grenache, Syrah og Mourvedre.
Den røde Grignan-les-Adhémar bærer den franske AOC (Appellation d'Origine
Contrôlée) etiket.
Historien om Domaine Ferrotin er meget gammel, og kan føres tilbage til år 1480, hvor
ejendommen blev købt fri fra en herremand/godsejer.
Denne vin er fremstillet af gamle vinstokke, og de står tilplantet i udkanten af en lille
skov, bundet op i Cordon de Royat, for at optimere høsten, men også for at øge
modenheden af druerne. Denne vin fremstilles kun i et meget begrænset antal flasker.
Vinifikation og vinhøst: Druerne plukkes tidligt om morgenen, for at undgå enhver
oxidation af druerne. De plukkede druer bringes til vinkælderen og presses med det
samme. Vinen fremstilles efter traditionel vinproduktion. Gæringsprocessen finder sted i
temperaturkontrollerede tanke ved 25 - 30°C i 21 dage. Herefter kommer malo-mælkesyren og
vinen lagres i yderligere 13 måneder. Filtrering finder sted efter gæringen og vinen tappes på
Bourgogne flasker.
Farve: Dyb intens brilliant rød farve
Druesammensætning: 100% Grenache.
Smag: Frugtagtig duft, let krydret. Smagen er blød og velafbalanceret, frugtagtig, robust med krop.
Blød, fyldig, med en lang eftersmag som forbliver længe i munden.
Madsammensætning: Til oksekød, kalvekød, lammekød, fjerkræ, gourmetmiddage, vildtretter og
ost.
Opbevaring: Vinen skal opbevares på et mørkt sted ved en konstant temperatur. Hvis den
opbevares i længere tid, skal vintemperaturen være ca. 10-12 grader eller lavere. Den modnes
hurtigere, hvis den opbevares ved højere temperaturer.
Levetid: Vil afhænge af opbevaringsforholdene. Denne Cuvee «VV» Vielles Vignes er klar til at blive
drukket nu, men kan ligge i op til 5-10 år.
Servering: Forud for servering, skal vinen anbringes ved en temperatur på omkring 15 - 17 grader
og trækkes op 1 time før servering.
Pris pr. flaske ………….……………………………………………………………………………. DKK 85,00
The French Wine Shop – Kaj Munks Gade 1 – 4930 Maribo - www.thefrenchwineshop.dk – www.thefrenchwineshop.com –
Tlf: +45 71 64 99 21 – email: thefrenchwineshop@outlook.dk

Château Beauferan Cuvée Renaissance – Rødvin
Coteaux d’Aix en Provence 2017/2018 – 13,0% Vol.
Côteaux d’Aix-vinmarkernes historie smelter sammen med Provence-historien, hvis
oprindelse går tilbage til det 6. århundrede, opmkring år 600 f.Kr. Her bragte
oceansejlere fra Lilleasien, vinplanter til deres skibsholder. Ségobriges bød dem
velkommen med originale druesorter fra deres hjemland, såsom Ugni blanc, og frem for
alt lærte dem kunsten at beskære druer og presse dem. Senere kom romerne og
autentiske Epikuræere, og fortsatte implantationen af vingården fra kysten til baglandet,
mod nord ved Rhônedalen og mod vest, mod Languedoc.
Appellationsområdet strækker sig fra Durance-floden til Middelhavet og fra Rhône-dalen
(vest) til Sainte-Victoire-bjerget (øst). Det omgiver Etang de Berre og krydser de
landskaber, der er malet af Cézanne. Vinaktiviteter her er koncentreret mellem det
bjergrige relieff af en række sekundære kæder, der løber parallelt med kysten: Nerthe,
Fare, Eguilles og Trévaresse (udvidet af Alpilles).
Vinifikation og vinhøst: Druerne plukkes og bringes til vinkælderen med det samme,
for at presningen kan påbegyndes. Druemosten vinificeres til en præ-fermentering
maceration ved 15 ° C. Efter vinen er færdig med gæringsprocessen tappes den på egetræsfade,
hvor den lagres i 12 måneder. Herefter tappes vinen på Bordeaux flasker.
Farve: Flot dybrød og tæt.
Druesammensætning: Cabernet Sauvignon og Syrah.
Smag: Duften er frugtagtig, let krydret. Smagen er fyldig, frugtagtig med en note af kraftige,
komplekse røde frugter, krydderier og vanilje. Eftersmagen er blød, rund og lang.
Madsammensætning: Til Rødt kød, vildt-retter, saucer, oste (Roquefort, Brie, Gedeost).
Opbevaring: Vinen skal opbevares på et mørkt sted ved en konstant temperatur. Hvis den
opbevares i længere tid, skal vintemperaturen være ca. 10-12 grader eller lavere. Den modnes
hurtigere, hvis den opbevares ved højere temperaturer.
Levetid: Vil afhænge af opbevaringsforholdene. Denne Château Beauferan Renaissance, er klar til
at blive drukket nu, men kan ligge i op til 5 år.
Servering: Forud for servering, skal vinen anbringes ved en temperatur på omkring 10-12 grader
og trækkes op umiddelbart før servering.
Pris pr. flaske ……………………………………………………………………..…………………. DKK 85,00

The French Wine Shop – Kaj Munks Gade 1 – 4930 Maribo - www.thefrenchwineshop.dk – www.thefrenchwineshop.com –
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Cuvee «M» Mourvedre – Rødvin
AOP Grignan les Adhemar rouge - Sud de France - 2017 – 14,5% Vol.
Grignan-les-Adhémar produceres i det sydøstlige Frankrig og mere præcist i den
sydlige Rhône vinregion. Vinstokkenes terroir nyder godt af et middelhavsklima og
kalksten ler jord, marmor, sandsten kalksten og rullesten. De vigtigste druesorter, der
anvendes i sammensætningen af Grignan-les-Adhémar-rødvin, er: Grenache, Syrah
og Mourvedre. Den røde Grignan-les-Adhémar bærer den franske AOC (Appellation
d'Origine Contrôlée) etiket.
Historien om Domaine Ferrotin er meget gammel, og kan føres tilbage til år 1480,
hvor ejendommen blev købt fri fra en herremand/godsejer. Allerede før år 1480 er
der blevet produceret vin på markerne, idet der er fundet historiske beviser, som kan
føres tilbage til romerne.
Monsieur Jean-Claude og hans søn Remi, er den nordligste vinproducent i Frankrig
som fremstiller en 100% Mourvèdre-vintage, som også fører til en ”off-beat drue høst”
(nogle gange først høstet i november måned).
Vinifikation og vinhøst: Druerne plukkes tidligt om morgenen, for at undgå enhver oxidation af
druerne. De plukkede druer bringes til vinkælderen og presses med det samme. Vinen fremstilles
efter traditionel vinproduktion. Gæringsprocessen finder sted i temperaturkontrollerede tanke ved
25 - 30°C i 25 dage. Herefter kommer malo-mælkesyren og en svag aldring finder sted i 4 måneder.
Filtrering finder sted efter gæringen og vinen tappes på Bourgogne flasker.
Farve: Dyb intens rød farve
Druesammensætning: 100% Mourvedre.
Smag: Duften er med aromaer af mørke frugter let krydret. Smagen er meget velafbalanceret,
frugtagtig, robust med krop. Blød, fyldig, med en lang eftersmag som forbliver længe i munden.
Madsammensætning: Til rødt kød, lammekød, fjerkræ, receptioner, vildtretter og ost.
Opbevaring: Vinen skal opbevares på et mørkt sted ved en konstant temperatur. Hvis den
opbevares i længere tid, skal vintemperaturen være ca. 10-12 grader eller lavere. Den modnes
hurtigere, hvis den opbevares ved højere temperaturer.
Levetid: Vil afhænge af opbevaringsforholdene. Denne Cuvee «M» Mourvedre er klar til at blive
drukket nu, men kan ligge i op til 5-10 år.
Servering: Forud for servering, skal vinen anbringes ved en temperatur på omkring 15 - 17 grader
og trækkes op 1 time før servering.
Pris pr. flaske …………………….…………………………………………………………………. DKK 99,50
The French Wine Shop – Kaj Munks Gade 1 – 4930 Maribo - www.thefrenchwineshop.dk – www.thefrenchwineshop.com –
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Bastide du Laval – Le Grand Cedre rødvin
IGP Vin de Pays du Vaucluse - 2015/2016
Dette er historien om et par, Roland og Carine Coupat, der drømte om at vende tilbage til
naturen, efter en altomfattende karriere inden for turisme i både USA og Frankrig. Roland
er barnebarn af vinproducenter i Beaujolais, Carine er barnebarn af landmænd i Drôme. I
starten arbejdede ægteparret hårdt på at omorganisere ejendommen, og begyndte at
plante et par tusinde oliventræer samt et begrænset areal med vinstokke.
Domaine Bastide du Laval, Le Grand Cedre, produceres kun i meget begrænsede
mængder. Vinmarkerne er dyrket i århundreder, og slottet kom ind i familiens
besiddelse i 1990. Vingården drives i dag af Madame og Monsieur Coupat, som udover
denne vin også fremstiller olivenolie og olivenprodukter. Familien Coupat vil gøre alt
for at nå deres mål, hvilket er at øge vinens kvalitet endnu mere. Domaine Bastide du
Laval bliver tildelt medalje hvert eneste år i Paris.
Vinifikation og vinhøst: Druerne plukkes og bringes til vinkælderen med det samme
for at blive presset hurtigt, for at bevare og sikre druerne friskhed. For at intensivere
aromaerne og smidigheden af "Le Grand Cèdre rouge" er der valgt en meget kort
maceration i ca. 10 dage. Efter endt gæringsproces, tappes vinen på Bordeaux flasker. Marselan
giver vinen fleksibilitet og harmoni, mens Merlot formidler aromaer af røde eller sorte frugter som
solbær og bjørnebær.
Farve: Dyb granatfarve og aromaer af røde bær som solbær og brombær.
Druesammensætning: 50% Merlot og 50% Marselan.
Smag: Vinen er blød, fyldig, kraftig og varer længe i munden.
Opbevaring: Vinen skal opbevares på et mørkt sted ved en konstant temperatur. Hvis den
opbevares i længere tid, skal vintemperaturen være ca. 13-15 grader. Den modnes hurtigere, hvis
den opbevares ved højere temperaturer.
Madsammensætning: Rødt oksekød, vildt, kraftige retter og oste.
Levetid: Vil afhænge af opbevaringsforholdene. Vinen er klar til at blive drukket nu, men kan ligge
i op til 6 år.
Servering: Forud for servering, skal vinen anbringes ved en temperatur på omkring 15 - 18 grader
og bør trækkes op en time før servering.
Pris pr. flaske …………………………………………………....…………………………………. DKK 99,50
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Château Virant – Cuvée Tradition - Rødvin
Coteaux d’Aix en Provence - 2015/2016.
Château Virant ejes af Familien Cheylan. Château Virant ligger i hjertet af Pays d'Aix og
ligger en klippetop med udsigt over vinmarker og olivenlunde. Historien om Château
Virant er historien om Robert og Noële Cheylan og deres børn Pascal og Christine. Dette
er historien om en menneskelig investering i hvert øjeblik, motiveret af fornøjelsen ved
et godt udført arbejde og lidenskaben for vinmarker og oliventræer.
Familien Cheylan lægger et stort arbejde i, at kombinere traditioner med nytænkning.
De røde druesorter på slottet er: Syrah, Cabernet Sauvignon, Grenache, Carignan,
Merlot og Caladoc. Alle druesorter indgår i sammensætningen af Château Virants røde
og rosévine.
Vinifikation og vinhøst: Druerne plukkes og bringes til vinkælderen med det samme
for at blive presset hurtigt, for at bevare og sikre druerne friskhed. Dens vinificering, der
er karakteristisk for de gamle bjergskråninger, præ-fermentering ved 15 ° C. Herefter
starter gæringsprocessen, som varer i 4 uger ved en temperatur på mellem 18 og 22 °
C. Efter endt gæring, tappes vinen på Bordeaux flasker.
Farve: Dybrød, tæt.
Druesammensætning: Cabernet Sauvignon, Syrah og Grenache.
Smag: Duften er struktureret, kraftig og frugtagtig. Smagen er kraftig, koncentreret, med aromaer
af røde modne frugter. Eftersmagen er blød, behagelig, lang, og bliver længe i munden.
Madsammensætning: Anbefales til lammekoteletter med urter, vildt i sauce, oksekød, grillet kød
samt oste som Brie og Roquefort.
Opbevaring: Vinen skal opbevares på et mørkt sted ved en konstant temperatur. Hvis den
opbevares i længere tid, skal vintemperaturen være ca. 10-12 grader eller lavere. Den modnes
hurtigere, hvis den opbevares ved højere temperaturer.
Levetid: Vil afhænge af opbevaringsforholdene. Denne Château Virant Tradition, er klar til at blive
drukket nu, men kan ligge i op til 4 år.
Servering: Forud for servering, skal vinen anbringes ved en temperatur på omkring 15 grader og
trækkes op en time før servering.
Pris pr. flaske …………………………………………………………..………………………… DKK 99,50
Pris pr. flaske 1,5 l Magnum ……………………………………………………………….…... DKK 229,50
Pris pr. flaske 12 l Balthazar ………………………………………………………….…….…. DKK 1750,00

The French Wine Shop – Kaj Munks Gade 1 – 4930 Maribo - www.thefrenchwineshop.dk – www.thefrenchwineshop.com –
Tlf: +45 71 64 99 21 – email: thefrenchwineshop@outlook.dk

Château Lafoux – Cuvée Château – Rødvin
Côteaux Varois en Provence - 2018
Château Lafoux ligger mellem Saint-Maximin og Tourves i Provence. Vingården benytter
gamle vinstokke i sin produktion, og fremstiller alle vine 100% Biologisk (Økologisk).
Vinmarkerne Coteaux Varois i Provence ligger i hjertet af " Provence Calcaire". I sine
bassiner og smalle dale er produktionen strengt begrænset til kun 28 kommuner
grupperet omkring Brignoles, tidligere sommerbolig for Greverne af Provence. Dens
terroir udmærker sig ved udpræget bjergagtige reliefer, der spænder mellem 600 og
mere end 1.000 meter i Sainte-Baume bjergkæden.
24 ha vinstokke er plantet på skråningerne. Ejendommen er omgivet af Cauron og
rullesten. Mange af jordterrasserne er tilplantet med Trøffelegetræer og oliventræer for
at bringe deres egen magi til ejendommen. Hovedbygningen og kælderbygningen er
et typisk eksempel på et byggeri fra det 18. århundrede.
Vinifikation og vinhøst: Druerne håndplukkes til denne vin, og bringes til vinkælderen
for presning med det samme, forsigtigt og langsomt. Gæringsprocessen finder sted i
temperaturkontrollerede tanke ved 26°C. Vindruerne fra hver parcel bliver omhyggeligt
sorteret og sammensat for til sidst, at samle dem om årets Château Lafoux. Druemosten
filtreres efter gæringen og vinen tappes på franske egetræsfade, hvor den lagres i 12-18 måneder,
herefter tappes den på Bordeaux flasker.
Farve: Dybrød tæt i farven.
Druesammensætning: 60% Syrah, 40% Cabernet Sauvignon
Smag: Duften er med en god aromatisk intensitet af røde frugter. Smagen er en sammensætning af
meget modne røde frugter, hindbær, solbær, brombær. Kraftig, rund og blød. Lang eftersmag som
fylder i munden.
Madsammensætning: Til oksekød, vildtretter, grillet kød, sammenkogte retter, oste, lammekød.
Opbevaring: Vinen skal opbevares på et mørkt sted ved en konstant temperatur. Hvis den
opbevares i længere tid, skal vintemperaturen være ca. 10-12 grader eller lavere. Den modnes
hurtigere, hvis den opbevares ved højere temperaturer.
Levetid: Vil afhænge af opbevaringsforholdene. Denne Château Lafoux er klar til at blive drukket
nu, men kan ligge i op til 5 år.
Servering: Forud for servering, skal vinen anbringes ved en temperatur på omkring 16 - 18 grader
og trækkes op en time før servering.
Pris pr. flaske ……………………………………………………..…………………………….… DKK 125,00

The French Wine Shop – Kaj Munks Gade 1 – 4930 Maribo - www.thefrenchwineshop.dk – www.thefrenchwineshop.com –
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Element Luna – Rødvin
Laudun Côtes du Rhône Villages – 2015/2016 – 14,0% Vol.
Laudun Chusclan Vignerons er beliggende I den sydøstlige del af Frankrig, i byen
Chusclan på den højre bred af Rhône floden, kun 15 km fra Châteauneuf-Du-Pape.
Chusclan er en charmerende lille by med en lang og fremtrædende historie: Byen
var allerede kendt i Louis XIVs dage, takket være en opskrift på kanin opfundet af
Maréchal de Grammont - lapin d'Arbousset - som stadig er en del af den lokale
kulinariske arv. Chusclan-vinene blev givet særlige privilegier et århundrede senere.
Fra Roquemaure-havnen blev de afsendt i vintønder mærket med bogstaverne
C.D.R. (Côtes du Rhône) for at nå bordene i Europas kongehuse. Vinstokkene står
tilplantet i sandholdige marker omgivet af dale. Middelhavsklima, præget af vinden
Le Mistrale.
Vinifikation og vinhøst: De plukkede druer bringes til vinkælderen og presses med
det samme. 70% af vinen fremstilles efter traditionel vinproduktion, og de sidste 30%
bliver produceret med thermovinifikation, hvor druemosten opvarmes for at opnå
den maksimale udvinding af frugt og blødhed. Gæringsprocessen finder sted i
temperaturkontrollerede tanke i 2-4 uger. Filtrering finder sted efter gæringen og
vinen tappes på Bourgogne flasker.
Farve: Dybrød, tæt farve.
Druesammensætning: Grenache og Syrah.
Smag: En frugtagtig duft af modne kirsebær og figner. Smagen er blød, og fylder ganen med sin
fyldige smag, Frugtagtig, robust med krop, velafbalanceret og harmonisk. Blød, fyldig, med en lang
eftersmag som forbliver længe i munden.
Madsammensætning: Til Oksekød, kalvekød, lammekød, vildtretter og ost.
Opbevaring: Vinen skal opbevares på et mørkt sted ved en konstant temperatur. Hvis den
opbevares i længere tid, skal vintemperaturen være ca. 10-12 grader eller lavere. Den modnes
hurtigere, hvis den opbevares ved højere temperaturer.
Levetid: Vil afhænge af opbevaringsforholdene. Denne Element Luna er klar til at blive drukket nu,
men kan ligge i op til 2-5 år.
Servering: Forud for servering, skal vinen anbringes ved en temperatur på omkring 15 grader og
trækkes op 1 time før servering.
Pris pr. flaske ………………………………………………………….…………………………. DKK 125,00

The French Wine Shop – Kaj Munks Gade 1 – 4930 Maribo - www.thefrenchwineshop.dk – www.thefrenchwineshop.com –
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Château Lafoux – Cuvée Auguste – Rødvin
Côteaux Varois en Provence - 2017
Château Lafoux ligger mellem Saint-Maximin og Tourves i Provence. Vingården
benytter gamle vinstokke i sin produktion, og fremstiller alle vine 100% Biologisk
(Økologisk). Vinmarkerne Coteaux Varois i Provence ligger i hjertet af " Provence
Calcaire". I sine bassiner og smalle dale er produktionen strengt begrænset til kun 28
kommuner grupperet omkring Brignoles, tidligere sommerbolig for Greverne af
Provence. Dens terroir udmærker sig ved udp ræget bjergagtige reliefer, der spænder
mellem 600 og mere end 1.000 meter i Sainte-Baume bjergkæden. Derudover giver
tilstedeværelsen af stenrige bjergkæder - Sainte-Baume mod Vesten, Bessillons i nord
og Barres de Cuers mod syd - en naturlig sikring mod maritime påvirkninger. 24 ha
vinstokke er plantet på skråningerne.
Vinifikation og vinhøst: Druerne håndplukkes til denne vin, og bringes til vinkælderen
for presning med det samme, forsigtigt og langsomt. Gæringsprocessen finder sted i
temperaturkontrollerede tanke ved 26°C. Vindruerne fra hver parcel bliver
omhyggeligt sorteret og sammensat for til sidst, at samle dem om årets Château Lafoux.
Druemosten filtreres efter gæringen og vinen tappes på franske egetræsfade, hvor den
lagres i 12-18 måneder, herefter tappes den på Bordeaux flasker.
Farve: Dybrød tæt i farven.
Druesammensætning: 80% Syrah, 20% Cabernet Sauvignon
Smag: Duften er med aromaer af røde modne frugter, solbær, stikkelsbær, muskatnød, lakrids og
kakao. Smagen er kraftig, fyldig, frugtagtig af røde modne frugter, derefter mandel. Let røget smag
fra egetræsfadene. Lang og fyldig eftersmag.
Madsammensætning: Til oksekød, bøf, T-Bone, grillet kød, kraftige sammenkogte retter, oste,
lammekød.
Opbevaring: Vinen skal opbevares på et mørkt sted ved en konstant temperatur. Hvis den
opbevares i længere tid, skal vintemperaturen være ca. 10-12 grader eller lavere. Den modnes
hurtigere, hvis den opbevares ved højere temperaturer.
Levetid: Vil afhænge af opbevaringsforholdene. Denne Château Lafoux er klar til at blive drukket
nu, men kan ligge i op til 10 år.
Servering: Forud for servering, skal vinen anbringes ved en temperatur på omkring 16 - 18 grader
og trækkes op en time før servering.
Pris pr. flaske …………………………………………………………………………………….… DKK 139,50
Pris pr. flaske 1,5 l Magnum årgang 2015…………………………….………………….….… DKK 295,00
Pris pr. flaske 3,0 l Jeroboam årgang 2015………………………………………………….… DKK 750,00
The French Wine Shop – Kaj Munks Gade 1 – 4930 Maribo - www.thefrenchwineshop.dk – www.thefrenchwineshop.com –
Tlf: +45 71 64 99 21 – email: thefrenchwineshop@outlook.dk

Château Virant – Cuvée des Oliviers - Rødvin
Coteaux d’Aix en Provence - 2018
Château Virant ejes af Familien Cheylan. Château Virant ligger i hjertet af Pays d'Aix og
ligger en klippetop med udsigt over vinmarker og olivenlunde. Historien om Château
Virant er historien om Robert og Noële Cheylan og deres børn Pascal og Christine.
Dette er historien om en menneskelig investering i hvert øjeblik, motiveret af
fornøjelsen ved et godt udført arbejde og lidenskaben for vinmarker og oliventræer.
Familien Cheylan lægger et stort arbejde i, at kombinere traditioner med nytænkning.
Druesorterne på slottet er: Syrah, Cabernet Sauvignon, Grenache, Carignan, Merlot og
Caladoc. Alle druesorter indgår i sammensætningen af Château Virants røde og
rosévine.
Det geografiske område, hvor Château Virant ligger, drager fordel af et mikroklima. Det
er et af de tørreste områder i Frankrig. Le Mistral, den sydlige vind, blæser ofte og op
til 130 km, hvilket hjælper med at udtørre området.
Vinifikation og vinhøst: Druerne plukkes og bringes til vinkælderen med det samme
for at blive presset hurtigt, for at bevare og sikre druerne friskhed. Druerne gærer i fire
uger for optimal ekstraktion ved en konstant temperatur på 20° C - 25 ° C for at bevare aromaerne.
Efter endt gæring tappes vinen på egetræsfade og lagres i 12 måneder. Herefter tappes den på
Bordeaux flasker.
Farve: Dybrød, tæt.
Druesammensætning: Cabernet Sauvignon og Syrah.
Smag: Duften er kompleks, frugtagtig af modne bær. Smagen er kraftig med noter af krydderier og
røde frugter. Vinen er struktureret, kraftfuld, kompleks med en god længde. Eftersmagen er lang,
blød, behagelig og bliver længe i munden.
Madsammensætning: Oksekød, højgastronomiske retter, vildtretter og oste.
Opbevaring: Vinen skal opbevares på et mørkt sted ved en konstant temperatur. Hvis den
opbevares i længere tid, skal vintemperaturen være ca. 10-12 grader eller lavere. Den modnes
hurtigere, hvis den opbevares ved højere temperaturer.
Levetid: Vil afhænge af opbevaringsforholdene. Denne Château Virant Cuvée les Oliviers, er klar til
at blive drukket nu, men kan ligge i op til 10 år.
Servering: Forud for servering, skal vinen anbringes ved en temperatur på omkring 15 grader og
trækkes op en time før servering.
Pris pr. flaske ……………………………………………………..….………………………….… DKK 129,50
Pris pr. flaske 1,5 l Magnum ………………….…………………………………………….….… DKK 299,50
The French Wine Shop – Kaj Munks Gade 1 – 4930 Maribo - www.thefrenchwineshop.dk – www.thefrenchwineshop.com –
Tlf: +45 71 64 99 21 – email: thefrenchwineshop@outlook.dk

Cuvée Château Beauferan – Rødvin
Coteaux d’Aix en Provence - 2016 – 13,0% Vol.
Côteaux d’Aix-vinmarkernes historie smelter sammen med Provence-historien, hvis
oprindelse går tilbage til det 6. århundrede, opmkring år 600 f.Kr. Her bragte
oceansejlere fra Lilleasien, vinplanter til deres skibsholder. Ségobriges bød dem
velkommen med originale druesorter fra deres hjemland, såsom Ugni blanc, og frem
for alt lærte dem kunsten at beskære druer og presse dem. Senere kom romerne og
autentiske Epikuræere, og fortsatte implantationen af vingården fra kysten til
baglandet, mod nord ved Rhônedalen og mod vest, mod Languedoc. I
middelalderen gav omkringliggende klostre et nyt løft til d en provencalske vingård
og fremmede udviklingen af vinhandelen.
Appellationsområdet strækker sig fra Durance-floden til Middelhavet og fra Rhônedalen (vest) til Sainte-Victoire-bjerget (øst). Det omgiver Etang de Berre og krydser
de landskaber, der er malet af Cézanne. Vinaktiviteter her er koncentreret mellem
det bjergrige relieff af en række sekundære kæder, der løber parallelt med kysten:
Nerthe, Fare, Eguilles og Trévaresse (udvidet af Alpilles).
Vinifikation og vinhøst: Druerne plukkes og bringes til vinkælderen med det
samme, for at presningen kan påbegyndes. Druemosten vinificeres til en præ-fermentering
maceration ved 15 ° C. Efter vinen er færdig med gæringsprocessen tappes den på egetræsfade,
hvor den lagres i 12 måneder. Herefter tappes vinen på specielle flasker.
Farve: Dybrød, tæt i farven.
Druesammensætning: Cabernet Sauvignon og Syrah.
Smag: Duften er frugtagtig, let krydret. Smagen er kraftig, fyldig, kompleks med en note af røde
bær, krydderier, vanilje og karamel. Eftersmagen er blød, rund og særdeles lang.
Madsammensætning: Til Rødt kød, vildt-retter, middelhavsretter, kraftige retter, oste (Roquefort,
Brie, Gedeost).
Opbevaring: Vinen skal opbevares på et mørkt sted ved en konstant temperatur. Hvis den
opbevares i længere tid, skal vintemperaturen være ca. 10-12 grader eller lavere. Den modnes
hurtigere, hvis den opbevares ved højere temperaturer.
Levetid: Vil afhænge af opbevaringsforholdene. Denne Cuvée Château Beauferan, er klar til at blive
drukket nu, men kan ligge i op til 10 år.
Servering: Forud for servering, skal vinen anbringes ved en temperatur på omkring 10-12 grader
og trækkes op umiddelbart før servering.
Pris pr. flaske …………….………………………………………..…………………………….… DKK 129,50
The French Wine Shop – Kaj Munks Gade 1 – 4930 Maribo - www.thefrenchwineshop.dk – www.thefrenchwineshop.com –
Tlf: +45 71 64 99 21 – email: thefrenchwineshop@outlook.dk

Château Virant – Prestige - Rødvin
Coteaux d’Aix en Provence - 2018
Château Virant ejes af Familien Cheylan. Château Virant ligger i hjertet af Pays d'Aix
og ligger en klippetop med udsigt over vinmarker og olivenlunde. Historien om
Château Virant er historien om Robert og Noële Cheylan og deres børn Pascal og
Christine. Dette er historien om en menneskelig investering i hvert øjeblik, motiveret
af fornøjelsen ved et godt udført arbejde og lidenskaben for vinmarker og
oliventræer.
Druesorterne på slottet er: Syrah, Cabernet Sauvignon, Grenache, Carignan, Merlot
og Caladoc. Alle druesorter indgår i sammensætningen af Château Virants røde og
rosévine.
Det geografiske område, hvor Château Virant ligger, drager fordel af et mikroklima.
Det er et af de tørreste områder i Frankrig. Le Mistral, den sydlige vind, blæser ofte
og op til 130 km/t, hvilket hjælper med at udtørre området. Det er også nødvendigt
at vande vinstokkene, så de ikke lider.
Vinifikation og vinhøst: Druerne plukkes og bringes til vinkælderen med det samme for at blive
presset hurtigt, for at bevare og sikre druerne friskhed. Druerne gærer i tre uger for optimal
ekstraktion ved en konstant temperatur på 25 ° C for at bevare aromaerne. Efter endt gæring tappes
vinen på nye egetræsfade og lagres i 12 måneder. Herefter tappes den på specielle Prestige flasker.
Farve: Dybrød, tæt.
Druesammensætning: 66% Cabernet Sauvignon og 34% Syrah.
Smag: Duften er kompleks, med af vanilje, karamel, røde frugter og krydderiblandinger. Smagen
er kraftig, koncentreret, med en let røget egetræssmag, frugtagtig (note af brombær). Eftersmagen
er lang, blød, behagelig og bliver længe i munden.
Madsammensætning: Oksekød, provencalske retter, krydrede retter, vildtretter og mange oste.
Opbevaring: Vinen skal opbevares på et mørkt sted ved en konstant temperatur. Hvis den
opbevares i længere tid, skal vintemperaturen være ca. 10-12 grader eller lavere. Den modnes
hurtigere, hvis den opbevares ved højere temperaturer.
Levetid: Vil afhænge af opbevaringsforholdene. Denne Château Virant Prestige, er klar til at blive
drukket nu, men kan ligge i op til 10 år.
Servering: Forud for servering, skal vinen anbringes ved en temperatur på omkring 15 grader og
trækkes op en time før servering.
Pris pr. flaske …………………………………………………………………………………….… DKK 195,00
The French Wine Shop – Kaj Munks Gade 1 – 4930 Maribo - www.thefrenchwineshop.dk – www.thefrenchwineshop.com –
Tlf: +45 71 64 99 21 – email: thefrenchwineshop@outlook.dk

Hvidvine

The French Wine Shop – Kaj Munks Gade 1 – 4930 Maribo - www.thefrenchwineshop.dk – www.thefrenchwineshop.com –
Tlf: +45 71 64 99 21 – email: thefrenchwineshop@outlook.dk

Reserve de La Saurine – Hvidvin
IGP Gard – Sud de France - 2017/2018 – 13% Vol
Laudun Chusclan Vignerons er beliggende I den sydøstlige del af Frankrig, i byen
Chusclan på den højre bred af Rhône floden, kun 15 km fra Châteauneuf-Du-Pape.
Chusclan er en charmerende lille by med en lang og fremtrædende historie: Byen var
allerede kendt i Louis XIVs dage, takket være en opskrift på kanin opfundet af Maréchal
de Grammont - lapin d'Arbousset - som stadig er en del af den lokale kulinariske arv.
Chusclan-vinene blev givet særlige privilegier et århundrede senere. Fra Roquemaurehavnen blev de afsendt i vintønder mærket med bogstaverne C.D.R. (Côtes du Rhône)
for at nå bordene i Europas kongehuse. Vinstokkene står tilplantet i sandholdige
marker omgivet af dale. Middelhavsklima, præget af vinden Le Mistrale.
Vinifikation og vinhøst: De plukkede druer bringes til vinkælderen og presses med
det samme, progressivt og langsomt. Gæringsprocessen finder sted i
temperaturkontrollerede tanke ved15-17°C i 2-4 uger. Filtrering finder sted efter
gæringen.
Farve: Flot strågylden farve.
Druesammensætning: 100% Grenache Blanc.
Smag: Blød, fyldig, frugtagtig, afrundet smag. Lang eftersmag som forbliver længe i munden.
Madsammensætning: Til forretter, fisk, skaldyr, receptioner, Tapas, Sushi, eller blot som et godt
glas hvidvin på terrassen.
Opbevaring: Vinen skal opbevares på et mørkt sted ved en konstant temperatur. Hvis den
opbevares i længere tid, skal vintemperaturen være ca. 10-12 grader eller lavere. Den modnes
hurtigere, hvis den opbevares ved højere temperaturer.
Levetid: Vil afhænge af opbevaringsforholdene. Denne Reserve de La Saurine er klar til at blive
drukket nu, men kan ligge i op til 1 år.
Servering: Forud for servering, skal vinen anbringes ved en temperatur på omkring 5-7 grader og
trækkes op umiddelbart før servering.
Pris pr. flaske ……………………………………………………………………..…………………. DKK 49,50

The French Wine Shop – Kaj Munks Gade 1 – 4930 Maribo - www.thefrenchwineshop.dk – www.thefrenchwineshop.com –
Tlf: +45 71 64 99 21 – email: thefrenchwineshop@outlook.dk

Oppidum Chardonnay – Hvidvin
IGP D’OC – Sud de France - 2018 – 14% Vol
Laudun Chusclan Vignerons er beliggende I den sydøstlige del af Frankrig, i byen
Chusclan på den højre bred af Rhône floden, kun 15 km fra Châteauneuf-Du-Pape.
Chusclan er en charmerende lille by med en lang og fremtrædende historie: Byen var
allerede kendt i Louis XIVs dage, takket være en opskrift på kanin opfundet af Maréchal
de Grammont - lapin d'Arbousset - som stadig er en del af den lokale kulinariske arv.
Chusclan-vinene blev givet særlige privilegier et århundrede senere. Fra Roquemaurehavnen blev de afsendt i vintønder mærket med bogstaverne C.D.R. (Côtes du Rhône)
for at nå bordene i Europas kongehuse. Vinstokkene står tilplantet i sandholdige
marker omgivet af dale. Middelhavsklima, præget af vinden Le Mistrale.
Vinifikation og vinhøst: De plukkede druer bringes til vinkælderen og presses med
det samme, progressivt og langsomt. Gæringsprocessen finder sted i
temperaturkontrollerede tanke ved15-17°C i 2-4 uger. Filtrering finder sted efter
gæringen. Tappet i Bordeaux flaske.
Farve: Flot strågylden farve med grønne reflekser.
Druesammensætning: 100% Chardonnay – som også anvendes til andre store vine.
Smag: Duften er blomsteragtig med en let duft af pærer. Smagen er blød og fyldig, let fed og frisk
Lang eftersmag som forbliver længe i munden. Typisk fylde af Chardonnay.
Madsammensætning: Til forretter, fisk, skaldyr, receptioner, Tapas, eller blot som et godt glas
hvidvin på terrassen.
Opbevaring: Vinen skal opbevares på et mørkt sted ved en konstant temperatur. Hvis den
opbevares i længere tid, skal vintemperaturen være ca. 10-12 grader eller lavere. Den modnes
hurtigere, hvis den opbevares ved højere temperaturer.
Levetid: Vil afhænge af opbevaringsforholdene. Denne Oppidum Chardonnay er klar til at blive
drukket nu, men kan ligge i op til 2 år.
Servering: Forud for servering, skal vinen anbringes ved en temperatur på omkring 5-7 grader og
trækkes op umiddelbart før servering.
Pris pr. flaske ……………….....……………………………………………………………………. DKK 59,50

The French Wine Shop – Kaj Munks Gade 1 – 4930 Maribo - www.thefrenchwineshop.dk – www.thefrenchwineshop.com –
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Domaine Virant – Hvidvin
Bouches du Rhône - 2018
Domaine Virant ejes af Familien Cheylan. Domaine Virant ligger i hjertet af Pays d'Aix
og ligger en klippetop med udsigt over vinmarker og olivenlunde. Historien om
Domaine Virant er historien om Robert og Noële Cheylan og deres børn Pascal og
Christine. Dette er historien om en menneskelig investering i hvert øjeblik, motiveret af
fornøjelsen ved et godt udført arbejde og lidenskaben for vinmarker og oliventræer.
De hvide druesorterne på slottet er: Rolles, Clairette, Ugni blanc, Bourboulenc,
Sauvignon blanc. Jordbunden består af Ler-kalksten som virker meget filtrerende.
Det geografiske område, hvor Domaine Virant ligger, drager fordel af et mikroklima.
Det er et af de tørreste områder i Frankrig. Le Mistral, den sydlige vind, blæser ofte og
op til 130 km, hvilket hjælper med at udtørre området. Det er også nødvendigt at vande
vinstokkene, så de ikke lider. Der er installeret et dryppvandingssystem på hele
vingården. På grund af disse særlige klima- og jordforhold er druehøstene på Château
Virant særdeles fordelagtige. Fra den 20. august kobles høsten af de forskellige
druesorter sammen for at afslutte den 20. september.
Vinifikation og vinhøst: Druerne plukkes og bringes til vinkælderen med det samme for at blive
presset hurtigt, for at bevare og sikre druerne friskhed. En direkte presning med kold stabling og
en gæring ved 15 til 16 ° C genererer en meget klar farve. Efter endt gæring tappes vinen på
Bordeaux flasker.
Farve: Lys, klar, Strågylden.
Druesammensætning: Ugni, Bourboulenc, Chardonnay, Sauvignon, Muscat.
Smag: Duften er frugtagtig, citrus. Smagen er forfriskende med noter af frugt og citrus. Eftersmagen
er blød og bliver længe i munden.
Madsammensætning: Som aperitif, til forretter, provencalske retter, salater, fisk og skaldyr.
Opbevaring: Vinen skal opbevares på et mørkt sted ved en konstant temperatur. Hvis den
opbevares i længere tid, skal vintemperaturen være ca. 10-12 grader eller lavere. Den modnes
hurtigere, hvis den opbevares ved højere temperaturer.
Levetid: Vil afhænge af opbevaringsforholdene. Denne Domaine Virant blanc, er klar til at blive
drukket nu, men kan ligge i op til 2 år.
Servering: Forud for servering, skal vinen anbringes ved en temperatur på omkring 5-7 grader og
trækkes op umiddelbart før servering.
Pris pr. flaske ………………….……………………………………………………………………. DKK 59,50
The French Wine Shop – Kaj Munks Gade 1 – 4930 Maribo - www.thefrenchwineshop.dk – www.thefrenchwineshop.com –
Tlf: +45 71 64 99 21 – email: thefrenchwineshop@outlook.dk

Les Vignes de Termeny – Hvidvin
AOP Grignan les Adhemar - Sud de France - 2017/2018 – 13,0% Vol.
Grignan-les-Adhémar produceres i det sydøstlige Frankrig og mere præcist i den sydlige
Rhône vinregion. Vinstokkenes terroir nyder godt af et middelhavsklima og kalksten ler
jord, marmor, sandsten kalksten og rullesten. Den hvide Grignan-les-Adhémar bærer den
franske AOC (Appellation d'Origine Contrôlée) etiket.
Historien om Domaine Ferrotin er meget gammel, og kan føres tilbage til år 1480, hvor
ejendommen blev købt fri fra en herremand/godsejer. Allerede før år 1480 er der
blevet produceret vin på markerne, idet der er fundet historiske beviser, som kan føres
tilbage til romerne.
Denne vin er fremstillet af særdeles gamle vinstokke, og de står tilplantet i udkanten
af en lille skov, bundet op i Cordon de Royat, for at optimere høsten, men også for at
øge modenheden af druerne.
Vinifikation og vinhøst: Druerne plukkes tidligt om morgenen, for at undgå enhver
oxidation af druerne. De plukkede druer bringes til vinkælderen og presses med det
samme ved en lav temperatur. Vinen fremstilles efter traditionel vinproduktion. Gæringsprocessen
finder sted i temperaturkontrollerede tanke ved 10 - 13°C. Efter gæringsprocessen tappes vinen på
Bourgogne flasker, og lagres yderligere i kælderen, for at opnå den perfekte fylde og smag.
Farve: Flot strågylden farve.
Druesammensætning: 100% Roussanne – Roussanne druen er kendt for, at give langtidsholdbare
vine med dybe strågyldne farver.
Smag: Duften er harmonisk, frugtagtig, let krydret. Smagen er fyldig, frugtagtig og velafbalanceret.
Eftersmagen er lang og forbliver længe i munden.
Madsammensætning: Til forretter, fisk, skaldyr, receptioner, Tapas, Sushi, eller blot som et godt
glas hvidvin på terrassen.
Opbevaring: Vinen skal opbevares på et mørkt sted ved en konstant temperatur. Hvis den
opbevares i længere tid, skal vintemperaturen være ca. 10-12 grader eller lavere. Den modnes
hurtigere, hvis den opbevares ved højere temperaturer.
Levetid: Vil afhænge af opbevaringsforholdene. Denne Les Vignes de Termeny Blanc er klar til at
blive drukket nu, men kan ligge i op til 5 år.
Servering: Forud for servering, skal vinen anbringes ved en temperatur på omkring 5-7 grader og
trækkes op umiddelbart før servering.
Pris pr. flaske ………………………………………….……………………………………………. DKK 79,50
The French Wine Shop – Kaj Munks Gade 1 – 4930 Maribo - www.thefrenchwineshop.dk – www.thefrenchwineshop.com –
Tlf: +45 71 64 99 21 – email: thefrenchwineshop@outlook.dk

Cuvée AOC Blanc – Château Virant - Hvidvin
Coteaux d’Aix en Provence -2017/2018
Château Virant ejes af Familien Cheylan. Château Virant ligger i hjertet af Pays d'Aix og
ligger en klippetop med udsigt over vinmarker og olivenlunde. Historien om Château
Virant er historien om Robert og Noële Cheylan og deres børn Pascal og Christine. Dette
er historien om en menneskelig investering i hvert øjeblik, motiveret af fornøjelsen ved
et godt udført arbejde og lidenskaben for vinmarker og oliventræer.
De hvide druesorterne på slottet er: Rolles, Clairette, Ugni blanc, Bourboulenc,
Sauvignon blanc. Jordbunden består af Ler-kalksten som virker meget filtrerende.
Det geografiske område, hvor Château Virant ligger, drager fordel af et mikroklima. Det
er et af de tørreste områder i Frankrig. Le Mistral, den sydlige vind, blæser ofte og op til
130 km, hvilket hjælper med at udtørre området. Det er også nødvendigt at vande
vinstokkene, så de ikke lider. Der er installeret et dryppvandingssystem på hele
vingården. På grund af disse særlige klima- og jordforhold er druehøstene på Château
Virant særdeles fordelagtige. Fra den 20. august kobles høsten af de forskellige
druesorter sammen for at afslutte den 20. september.
Vinifikation og vinhøst: Druerne plukkes og bringes til vinkælderen med det samme for at blive
presset hurtigt, for at bevare og sikre druerne friskhed. Druemosten gærer ved kun 12 grader. Efter
endt gæring tappes vinen på Bordeaux flasker.
Farve: Strågylden.
Druesammensætning: Rolle, Sauvignon, Ugni blanc, Clairette og Bourboulenc.
Smag: Duften er aromatisk og frugtagtig. Smagen er fyldig, frugtagtig, aromatisk af friske frugter
med noter af exotiske frugter. Eftersmagen er lang, blød, behagelig og bliver længe i munden.
Madsammensætning: Som aperitif, fisk, lyst kød, skaldyr, forretter, og oste.
Opbevaring: Vinen skal opbevares på et mørkt sted ved en konstant temperatur. Hvis den
opbevares i længere tid, skal vintemperaturen være ca. 10-12 grader eller lavere. Den modnes
hurtigere, hvis den opbevares ved højere temperaturer.
Levetid: Vil afhænge af opbevaringsforholdene. Denne Château Virant Cuvée AOC Blanc, er klar til
at blive drukket nu, men kan ligge i op til 2 år.
Servering: Forud for servering, skal vinen anbringes ved en temperatur på omkring 5-7 grader og
trækkes op umiddelbart før servering.
Pris pr. flaske ………………………………………………….…………….………………………. DKK 79,50

The French Wine Shop – Kaj Munks Gade 1 – 4930 Maribo - www.thefrenchwineshop.dk – www.thefrenchwineshop.com –
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Domaine Virant Chardonnay – Hvidvin
Bouches du Rhône -2018
Domaine Virant ejes af Familien Cheylan. Domaine Virant ligger i hjertet af Pays d'Aix
og ligger en klippetop med udsigt over vinmarker og olivenlunde. Historien om
Domaine Virant er historien om Robert og Noële Cheylan og deres børn Pascal og
Christine. Dette er historien om en menneskelig investering i hvert øjeblik, motiveret af
fornøjelsen ved et godt udført arbejde og lidenskaben for vinmarker og oliventræer.
De hvide druesorterne på slottet er: Rolles, Clairette, Ugni blanc, Bour boulenc,
Sauvignon blanc. Jordbunden består af Ler-kalksten som virker meget filtrerende.
Det geografiske område, hvor Domaine Virant ligger, drager fordel af et mikroklima.
Det er et af de tørreste områder i Frankrig. Le Mistral, den sydlige vind, blæser ofte og
op til 130 km, hvilket hjælper med at udtørre området. Det er også nødvendigt at vande
vinstokkene, så de ikke lider. Der er installeret et dryppvandingssystem på hele
vingården. På grund af disse særlige klima- og jordforhold er druehøstene på Château
Virant særdeles fordelagtige. Fra den 20. august kobles høsten af de forskellige
druesorter sammen for at afslutte den 20. september.
Vinifikation og vinhøst: Druerne plukkes og bringes til vinkælderen med det samme for at blive
presset hurtigt, for at bevare og sikre druerne friskhed. En direkte presning med kold stabling og
en gæring ved en konstant lav temperatur genererer en meget klar farve. Efter endt gæring tappes
vinen på Bordeaux flasker.
Farve: Klar dyb, strågylden.
Druesammensætning: 100% Chardonnay.
Smag: Duften er aromatisk. Smagen er frugtagtig, med noter af grønne bananer og ananas.
Eftersmagen er fyldig, blød og bliver længe i munden.
Madsammensætning: Som aperitif, til forretter, skaldyr, lyst kød, salater, fisk og til Risotto.
Opbevaring: Vinen skal opbevares på et mørkt sted ved en konstant temperatur. Hvis den
opbevares i længere tid, skal vintemperaturen være ca. 10-12 grader eller lavere. Den modnes
hurtigere, hvis den opbevares ved højere temperaturer.
Levetid: Vil afhænge af opbevaringsforholdene. Denne Domaine Virant Chardonnay blanc, er klar
til at blive drukket nu, men kan ligge i op til 2 år.
Servering: Forud for servering, skal vinen anbringes ved en temperatur på omkring 5-7 grader og
trækkes op umiddelbart før servering.
Pris pr. flaske ………………………………………………….……….……………………………. DKK 79,50
The French Wine Shop – Kaj Munks Gade 1 – 4930 Maribo - www.thefrenchwineshop.dk – www.thefrenchwineshop.com –
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Cuvée Renaissance - Château Beauferan – Hvidvin
Coteaux d’Aix en Provence - 2018
Château Beauferan ejes af Familien Cheylan. Château Beauferan ligger i hjertet af Pays
d'Aix og ligger en klippetop med udsigt over vinmarker og olivenlunde. Historien om
Robert og Noële Cheylan og deres børn Pascal og Christine. Dette er historien om en
menneskelig investering i hvert øjeblik, motiveret af fornøjelsen ved et godt udført
arbejde og lidenskaben for vinmarker og oliventræer.
Det geografiske område, hvor Château Beuferan ligger, drager fordel af et mikroklima.
Det er et af de tørreste områder i Frankrig. Le Mistral, den sydlige vind, blæser ofte og
op til 130 km, hvilket hjælper med at udtørre området.
Det er også nødvendigt at vande vinstokkene, så de ikke lider. Der er installeret et
dryppvandingssystem på hele vingården. På grund af disse særlige klima- og
jordforhold er druehøstene på Château Beauferan særdeles fordelagtige. Fra den 20.
august kobles høsten af de forskellige druesorter sammen for at afslutte den 20.
september.
Vinifikation og vinhøst: Druerne plukkes og bringes til vinkælderen med det samme
for at blive presset hurtigt, for at bevare og sikre druerne friskhed. En direkte presning med kold
stabling og en gæring mellem 12 og 14 ° C genererer en meget klar farve. Efter endt gæringsproces
tappes vinen på Bordeaux flasker.
Farve: Lys, klar, gylden farve.
Druesammensætning: Clairette et Bourboulenc.
Smag: Duften er aromatisk, frugtagtig og blomsteragtig. Smagen er frugtagtig, citrus, rig,
struktureret. Eftersmagen er blød, blomsteragtig, og bliver længe i munden.
Madsammensætning: Til forretter, salater, fisk og skaldyr.
Opbevaring: Vinen skal opbevares på et mørkt sted ved en konstant temperatur. Hvis den
opbevares i længere tid, skal vintemperaturen være ca. 10-12 grader eller lavere. Den modnes
hurtigere, hvis den opbevares ved højere temperaturer.
Levetid: Vil afhænge af opbevaringsforholdene. Denne Cuvée Renaissance blanc, er klar til at blive
drukket nu, men kan ligge i op til 2-3 år.
Servering: Forud for servering, skal vinen anbringes ved en temperatur på omkring 5-7 grader og
trækkes op umiddelbart før servering.
Pris pr. flaske ………………………………………………….……………………………………. DKK 89,50

The French Wine Shop – Kaj Munks Gade 1 – 4930 Maribo - www.thefrenchwineshop.dk – www.thefrenchwineshop.com –
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Château Lafoux – Cuvée Château – Hvidvin
Côteaux Varois en Provence - 2018
Château Lafoux ligger mellem Saint-Maximin og Tourves i Provence. Vingården
benytter gamle vinstokke i sin produktion, og fremstiller alle vine 100% Biologisk
(Økologisk). Vinmarkerne Coteaux Varois i Provence ligger i hjertet af " Provence
Calcaire". I sine bassiner og smalle dale er produktionen strengt begrænset til kun 28
kommuner grupperet omkring Brignoles, tidligere sommerbolig for Greverne af
Provence. Dens terroir udmærker sig ved udpræget bjergagtige reliefer, der spænder
mellem 600 og mere end 1.000 meter i Sainte-Baume bjergkæden. Derudover giver
tilstedeværelsen af stenrige bjergkæder - Sainte-Baume mod Vesten, Bessillons i nord
og Barres de Cuers mod syd - en naturlig sikring mod maritime påvirkninger.
24 ha vinstokke er plantet på skråningerne. Ejendommen er omgivet af Cauron og
rullesten. Mange af jordterrasserne er tilplantet med Trøffelegetræer og oliventræer for
at bringe deres egen magi til ejendommen.
Vinifikation og vinhøst: Fremstillet af de bedste druer høstet med hånden i respekt
for kulturen. Efter høst bringes druerne til vinkælderen for presning med det samme,
forsigtigt og langsomt. Gæringsprocessen finder sted i temperaturkontrollerede tanke
ved 17°C 2-4 uger. Vindruerne fra hver parcel bliver omhyggeligt sorteret og sammensat for til sidst,
at samle dem om årets Château Lafoux. Druemosten filtreres efter gæringen og vinen tappes på
Bordeaux flasker.
Farve: Lys gylden med grønne nuancer.
Druesammensætning: 40% Rolle, 40% Clairette, 20% Ugni blanc.
Smag: Duften har en god aromatisk intensitet med en tilstedeværelse af citrus. God balance i
munden med en frugtagtig smag af passionsfrugt. Perfekt afbalanceret vin, frisk og livlig. Lang og
blød eftersmag.
Madsammensætning: Til forretter, aperitif, fisk, skaldyr, grillet fisk, fromages de chèvre.
Opbevaring: Vinen skal opbevares på et mørkt sted ved en konstant temperatur. Hvis den
opbevares i længere tid, skal vintemperaturen være ca. 10-12 grader eller lavere. Den modnes
hurtigere, hvis den opbevares ved højere temperaturer.
Levetid: Vil afhænge af opbevaringsforholdene. Denne Château Lafoux er klar til at blive drukket
nu, men kan ligge i op til 3 år.
Servering: Forud for servering, skal vinen anbringes ved en temperatur på omkring 8-10 grader og
trækkes op umiddelbart før servering.
Pris pr. flaske ………………………………………………….………….…………………………. DKK 92,50
The French Wine Shop – Kaj Munks Gade 1 – 4930 Maribo - www.thefrenchwineshop.dk – www.thefrenchwineshop.com –
Tlf: +45 71 64 99 21 – email: thefrenchwineshop@outlook.dk

Château Virant – Cuvée Tradition - Blanc
Coteaux d’Aix en Provence - 2018
Château Virant ejes af Familien Cheylan. Château Virant ligger i hjertet af Pays d'Aix og
ligger en klippetop med udsigt over vinmarker og olivenlunde. Historien om Château
Virant er historien om Robert og Noële Cheylan og deres børn Pascal og Christine.
Dette er historien om en menneskelig investering i hvert øjeblik, motiveret af
fornøjelsen ved et godt udført arbejde og lidenskaben for vinmarker og oliventræer.
De hvide druesorterne på slottet er: Rolles, Clairette, Ugni blanc, Bourboulenc,
Sauvignon blanc. Jordbunden består af Ler-kalksten som virker meget filtrerende.
Det geografiske område, hvor Château Virant ligger, drager fordel af et mikroklima.
Det er et af de tørreste områder i Frankrig. Le Mistral, den sydlige vind, blæser ofte og
op til 130 km, hvilket hjælper med at udtørre området. Det er også nødvendigt at vande
vinstokkene, så de ikke lider. Der er installeret et dryppvandingssystem på hele
vingården. På grund af disse særlige klima- og jordforhold er druehøstene på Château
Virant særdeles fordelagtige. Fra den 20. august kobles høsten af de forskellige
druesorter sammen for at afslutte den 20. september.
Vinifikation og vinhøst: Druerne plukkes og bringes til vinkælderen med det samme for at blive
presset hurtigt, for at bevare og sikre druerne friskhed. En direkte presning med kold stabling og
en gæring mellem 12 og 14 ° C genererer en meget klar krystallinsk farve. Efter endt gæring tappes
vinen på Bordeaux flasker.
Farve: Lys, klar, Strågylden.
Druesammensætning: Rolle og Sauvignon blanc.
Smag: Duften er blomsteragtig, med en let note af citrusfrugter. Smagen er frugtagtig, citrus, rig,
struktureret. Eftersmagen er blød og bliver længe i munden.
Madsammensætning: Aperitif, fisk i sovs, laks, forretter, pateer.
Opbevaring: Vinen skal opbevares på et mørkt sted ved en konstant temperatur. Hvis den
opbevares i længere tid, skal vintemperaturen være ca. 10-12 grader eller lavere. Den modnes
hurtigere, hvis den opbevares ved højere temperaturer.
Levetid: Vil afhænge af opbevaringsforholdene. Denne Château Virant Cuvée Tradition, er klar til
at blive drukket nu, men kan ligge i op til 4 år.
Servering: Forud for servering, skal vinen anbringes ved en temperatur på omkring 5-7 grader og
trækkes op umiddelbart før servering.
Pris pr. flaske …………………………………………..………………………………………..…. DKK 99,50
The French Wine Shop – Kaj Munks Gade 1 – 4930 Maribo - www.thefrenchwineshop.dk – www.thefrenchwineshop.com –
Tlf: +45 71 64 99 21 – email: thefrenchwineshop@outlook.dk

Bastide du Laval – Le Grand Cedre Blanc
IGP Vin de Pays du Vaucluse - 2017/2018
Dette er historien om et ægtepar, Roland og Carine Coupat, der drømte om at vende
tilbage til naturen, efter en altomfattende karriere inden for turisme i både USA og
Frankrig. Roland er barnebarn af vinproducenter i Beaujolais, Carine er barnebarn af
landmænd i Drôme. I starten arbejdede ægteparret hårdt på at omorganisere
ejendommen, og begyndte at plante et par tusinde oliventræer samt et begrænset
areal med vinstokke.
Domaine Bastide du Laval, Le Grand Cedre, produceres kun i meget begrænsede
mængder. Vinmarkerne er dyrket i århundreder, og slottet kom ind i familiens
besiddelse i 1990. Vingården drives i dag af Madame og Monsieur Coupat, som udover
denne vin også fremstiller olivenolie og olivenprodukter. Familien Coupat vil gøre alt
for at nå deres mål, hvilket er at øge vinens kvalitet endnu mere. Domaine Bastide du
Laval bliver tildelt medalje hvert eneste år i Paris.
Vinifikation og vinhøst: For at bevare og forbedre aromaerne i denne specielle Cuvée
"Le Grand Cèdre Blanc" besluttede Roland Coupat, sig for, at høste druerne, tidligt ved
daggry og derefter straks bringe dem til kælderen, så de kan vinificeres ved en lav temperatur. For
at bevare sin friskhed og frugtighed tappes denne vin hurtigt på Bordeaux flasker efter endt gæring.
Farve: Flot gylden farve.
Druesammensætning: Sauvignon, Ugni Blanc.
Smag: Blød, fyldig, frugtagtig, afrundet smag. Lang eftersmag som forbliver længe i munden.
Opbevaring: Vinen skal opbevares på et mørkt sted ved en konstant temperatur. Hvis den
opbevares i længere tid, skal vintemperaturen være ca. 13-15 grader. Den modnes hurtigere, hvis
den opbevares ved højere temperaturer.
Madsammensætning: Til forretter, fisk, skaldyr, receptioner, Tapas, Sushi, eller blot som et godt
glas hvidvin på terrassen.
Levetid: Vil afhænge af opbevaringsforholdene. Vinen er klar til at blive drukket nu, men kan ligge
i op til 4 år.
Servering: Forud for servering, skal vinen anbringes ved en temperatur på omkring 5-7 grader og
trækkes op umiddelbart før servering.
Pris pr. flaske ………………………………………………….…………………….………………. DKK 99,50

The French Wine Shop – Kaj Munks Gade 1 – 4930 Maribo - www.thefrenchwineshop.dk – www.thefrenchwineshop.com –
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Château Lafoux – Cuvée Auguste – Hvidvin
Côteaux Varois en Provence - 2017
Château Lafoux ligger mellem Saint-Maximin og Tourves i Provence. Vingården benytter gamle
vinstokke i sin produktion, og fremstiller alle vine 100% Biologisk (Økologisk). Vinmarkerne
Coteaux Varois i Provence ligger i hjertet af " Provence Calcaire". I sine bassiner og smalle dale
er produktionen strengt begrænset til kun 28 kommuner grupperet omkring Brignoles, tidligere
sommerbolig for Greverne af Provence. Dens terroir udmærker sig ved udpræget bjergagtige
reliefer, der spænder mellem 600 og mere end 1.000 meter i Sainte-Baume bjergkæden.
Derudover giver tilstedeværelsen af stenrige bjergkæder - Sainte-Baume mod Vesten,
Bessillons i nord og Barres de Cuers mod syd - en naturlig sikring mod maritime påvirkninger.
Dette medfører, at Coteaux Varois en Provence har et kontinentalt klima.

24 ha vinstokke er plantet på skråningerne. Ejendommen er omgivet af Cauron og
rullesten. Mange af jordterrasserne er tilplantet med Trøffelegetræer og oliventræer for
at bringe deres egen magi til ejendommen. Hovedbygningen og kælderbygningen er
et typisk eksempel på et byggeri fra det 18. århundrede.
Vinifikation og vinhøst: Druerne håndplukkes til denne vin, og bringes til vinkælderen
for presning med det samme, forsigtigt og langsomt. Gæringsprocessen finder sted i
temperaturkontrollerede tanke ved 17°C i 2-4 uger. Vindruerne fra hver parcel bliver omhyggeligt
sorteret og sammensat for til sidst, at samle dem om årets Château Lafoux. Druemosten filtreres
efter gæringen og vinen tappes på Bordeaux flasker.
Farve: Krystalklar hvid farve.
Druesammensætning: 80% Rolle, 20% Ugni Blanc
Smag: En frisk duft, af modne Citrusfrugter. Smagen er fyldig og spændt med kraftige aromaer med
lette toner af Vanilje. Fyldig med en lang frugtig eftersmag.
Madsammensætning: Til forretter, fisk i sauce, skaldyr, lyst kød, friske grøntsager, friske oste og
generelt til forretter.
Opbevaring: Vinen skal opbevares på et mørkt sted ved en konstant temperatur. Hvis den
opbevares i længere tid, skal vintemperaturen være ca. 10-12 grader eller lavere. Den modnes
hurtigere, hvis den opbevares ved højere temperaturer.
Levetid: Vil afhænge af opbevaringsforholdene. Denne Château Lafoux er klar til at blive drukket
nu, men kan ligge i op til 3 år.
Servering: Forud for servering, skal vinen anbringes ved en temperatur på omkring 10 - 12 grader
og trækkes op umiddelbart før servering.
Pris pr. flaske ………………………………………………….………………….………………. DKK 125,00
The French Wine Shop – Kaj Munks Gade 1 – 4930 Maribo - www.thefrenchwineshop.dk – www.thefrenchwineshop.com –
Tlf: +45 71 64 99 21 – email: thefrenchwineshop@outlook.dk

Cuvée Château Beauferan – Hvidvin
Coteaux d’Aix en Provence - 2016
Château Beauferan ejes af Familien Cheylan. Château Beauferan ligger i hjertet af
Pays d'Aix og ligger en klippetop med udsigt over vinmarker og olivenlunde.
Historien om Robert og Noële Cheylan og deres børn Pascal og Christine. Dette er
historien om en menneskelig investering i hvert øjeblik, motiveret af fornøjelsen
ved et godt udført arbejde og lidenskaben for vinmarker og oliventræer.
Det geografiske område, hvor Château Beuferan ligger, drager fordel af et
mikroklima. Det er et af de tørreste områder i Frankrig. Le Mistral, den sydlige vind,
blæser ofte og op til 130 km, hvilket hjælper med at udtørre området.
Det er også nødvendigt at vande vinstokkene, så de ikke lider. Der er installeret et
dryppvandingssystem på hele vingården. På grund af disse særlige klima- og
jordforhold er druehøstene på Château Beuferan særdeles fordelagtige. Fra den
20. august kobles høsten af de forskellige druesorter sammen for at afslutte den
20. september.
Vinifikation og vinhøst: Druerne plukkes og bringes til vinkælderen med det
samme for at blive presset hurtigt, for at bevare og sikre druerne friskhed. En direkte presning med
kold stabling og en gæring mellem 12 og 14 ° C genererer en meget klar krystallinsk farve. Efter
endt gæringsproces tappes vinen på egetræsfade, hvor den lagres i 4 måneder. Efter endt lagring
tappes vinen på specielle flasker.
Farve: Lys, klar, Strågylden.
Druesammensætning: Clairette et Bourboulenc.
Smag: Duften er kraftig, let røget af egetræ. Smagen er kraftig, blød, rund og blomsteragtig.
Eftersmagen er kraftig, lang og blød.
Madsammensætning: Som aperitif, forretter, fiskeretter, skaldyr, til oste som Gruyère og Cantal.
Opbevaring: Vinen skal opbevares på et mørkt sted ved en konstant temperatur. Hvis den
opbevares i længere tid, skal vintemperaturen være ca. 10-12 grader eller lavere. Den modnes
hurtigere, hvis den opbevares ved højere temperaturer.
Levetid: Vil afhænge af opbevaringsforholdene. Denne Château Beauferan blanc, er klar til at blive
drukket nu, men kan ligge i op til 3-4 år.
Servering: Forud for servering, skal vinen anbringes ved en temperatur på omkring 5-7 grader og
trækkes op umiddelbart før servering.
Pris pr. flaske ………………………………..……………………………………………………. DKK 129,50
The French Wine Shop – Kaj Munks Gade 1 – 4930 Maribo - www.thefrenchwineshop.dk – www.thefrenchwineshop.com –
Tlf: +45 71 64 99 21 – email: thefrenchwineshop@outlook.dk

Château Virant – Prestige - Blanc
Coteaux d’Aix en Provence - 2018
Château Virant ejes af Familien Cheylan. Château Virant ligger i hjertet af Pays d'Aix
og ligger en klippetop med udsigt over vinmarker og olivenlunde. Historien om
Château Virant er historien om Robert og Noële Cheylan og deres børn Pascal og
Christine. Dette er historien om en menneskelig investering i hvert øjeblik, motiveret
af fornøjelsen ved et godt udført arbejde og lidenskaben for vinmarker og
oliventræer.
De hvide druesorterne på slottet er: Rolles, Clairette, Ugni blanc, Bourboulenc,
Sauvignon blanc. Jordbunden består af Ler-kalksten som virker meget filtrerende.
Det geografiske område, hvor Château Virant ligger, drager fordel af et mikroklima.
Det er et af de tørreste områder i Frankrig. Le Mistral, den sydlige vind, blæser ofte
og op til 130 km, hvilket hjælper med at udtørre området. Det er også nødvendigt at
vande vinstokkene, så de ikke lider.
Vinifikation og vinhøst: Druerne plukkes og bringes til vinkælderen med det samme
for at blive presset hurtigt, for at bevare og sikre druerne friskhed. Druemosten bliver vinificieret ved
Malolaktisk gæring. Efter endt gæring tappes vinen på nye egetræsfade og lagres i 9 måneder.
Herefter tappes den på specielle Prestige flasker.
Farve: Strågylden.
Druesammensætning: Rolle og Clairette.
Smag: Duften er kompleks, let røget med en note af eksotiske frugter. Smagen er fyldig, frugtagtig,
med en let røget egetræssmag, frugtagtig, hasselnød og vanilje. Eftersmagen er lang, blød,
behagelig og bliver længe i munden.
Madsammensætning: Som aperitif, fisk, lyst kød, hummer, skaldyr, forretter, og oste.
Opbevaring: Vinen skal opbevares på et mørkt sted ved en konstant temperatur. Hvis den
opbevares i længere tid, skal vintemperaturen være ca. 10-12 grader eller lavere. Den modnes
hurtigere, hvis den opbevares ved højere temperaturer.
Levetid: Vil afhænge af opbevaringsforholdene. Denne Château Virant Prestige, er klar til at blive
drukket nu, men kan ligge i op til 5 år.
Servering: Forud for servering, skal vinen anbringes ved en temperatur på omkring 5-7 grader og
trækkes op umiddelbart før servering.
Pris pr. flaske ………………………………………………….…………………..………………. DKK 195,00

The French Wine Shop – Kaj Munks Gade 1 – 4930 Maribo - www.thefrenchwineshop.dk – www.thefrenchwineshop.com –
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Champagne/Crémant de Bourgogne

The French Wine Shop – Kaj Munks Gade 1 – 4930 Maribo - www.thefrenchwineshop.dk – www.thefrenchwineshop.com –
Tlf: +45 71 64 99 21 – email: thefrenchwineshop@outlook.dk

Bailly Lapierre - Champagne/Crémant de Bourgogne – Brut
Côte Chalonnaise er centrum for produktion af Crémant de Bourgogne. I 1822
inviterede vinkøbmænd i Chalon-sur-Saône, ejere i Rully og Mercurey, på deres
domæner til at prøve en ny ung mousserende hvid Bourgognevin, og
Champagne/Crémant de Bourgogne var født. Vores vinproducent dyrker vinstokke
dedikeret til Crémant de Bourgogne (for det meste druesorten Pinot Noir). Vinene
bliver vinificeret hjemme, og Crémant de Bourgogne er produceret af Bailly Lapierre
siden 1998.
Vinifikation og vinhøst: Håndplukkede druer, de håndplukkede druer bæres fra
marken i åbne “à claire-voie” kasser, som kun indeholder 45 kilo druer ad gangen, for
at bevare druernes kraft og styrke. Pneumatisk presning med kun 150 kilo druer til
fremstilling af 100 liter druesaft. 75% fra toppen af og 25% fra bunden. Malolaktisk og
alkohol fermentering. Sammenstikning af druesorter fra fadene sker hvert år efter den
1. Januar. Efter endt aftapning lagres flaskerne i 18 til 24 måneder i gennemsnit, hvor
flaskerne bliver lagt på specielle ”Champagne hylder” i underjordiske kalksten, som
giver en konstant naturlig afkøling og blødt lys af stenbruddet (i denne periode
begynder Vinen at udvikle sig til en Champagne/Crémant). Produktionen er dobbelt
godkendt af INAO (National Institute of Origin and Quality).
Farve: Gylden farve.
Druesammensætning: Pinot Noir og Chardonnay, druesorter, som indgår i andre store vine fra
Bourgogne.
Smag: Frisk, intens, har finesse, frugtagtig, blød og afrundet. Lang eftersmag som forbliver længe i
munden.
Madsammensætning: Som velkomstdrink, fisk, skaldyr, lette retter.
Opbevaring: Vinen skal opbevares på et mørkt sted ved en konstant temperatur. Hvis den
opbevares i længere tid, skal vintemperaturen være ca. 10-12 grader eller lavere. Den modnes
hurtigere, hvis den opbevares ved højere temperaturer.
Levetid: Vil afhænge af opbevaringsforholdene. Denne Crémant de Bourgogne er klar til at blive
drukket nu, men kan ligge i op til 5 år.
Servering: Forud for servering, skal denne Crémant de Bourgogne anbringes ved en temperatur
på omkring 5-7 grader og trækkes op umiddelbart før servering.
Pris pr. flaske ………………………………………………………………………………………. DKK 110,00
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Brut de Chardonnay– Château Virant – Méthode Champenoise
Coteaux d’Aix en Provence.
Château Virant ejes af Familien Cheylan. Château Virant ligger i hjertet af Pays d'Aix
og ligger en klippetop med udsigt over vinmarker og olivenlunde. Historien om
Château Virant er historien om Robert og Noële Cheylan og deres børn Pascal og
Christine. Dette er historien om en menneskelig investering i hvert øjeblik, motiveret
af fornøjelsen ved et godt udført arbejde og lidenskaben for vinmarker og
oliventræer.
Vinifikation og vinhøst: Druerne plukkes og bringes til vinkælderen med det samme
for at blive presset hurtigt, for at bevare og sikre druerne friskhed. Druemosten
vinificeres ved koldpresning af basisvinen, dens anden gæring sker i flaske efter den
traditionelle Champagnemetode. Den bedste Champagne og mousserende vine
fremstilles ved Méthode Champenoise, som kræver en sekundær gæring i flasken.
Denne sekundære gæring opnås ved at tilføje en blanding af sukker og gær, kaldet
likør de Tirage, til stillvin. Denne vin aftappes derefter og lukkes med en flaskehætte,
der ligner dem, der findes på ølflasker - ikke en korkprop. Gæren virker på sukkeret,
og det resulterer i at kuldioxid forbliver i flasken. Mousserende kvalitetsvine er
normalt under denne proces i mange måneder, selv op til seks år. Ved afslutningen
af denne proces fjernes hætten og erstattes med den traditionelle kork med tråd.
Farve: Strågylden farve.
Druesammensætning: 100% Chardonnay.
Smag: Duften er frugtagtig, med en let note af eksotiske frugter. Smagen er fyldig, koncentreret,
blød. Eftersmagen er blød, behagelig, lang, og bliver længe i munden.
Madsammensætning: Som velkomstdrink, til forretter, fisk, skaldyr, lyst kød, lette retter.
Opbevaring: Vinen skal opbevares på et mørkt sted ved en konstant temperatur. Hvis den
opbevares i længere tid, skal vintemperaturen være ca. 10-12 grader eller lavere. Den modnes
hurtigere, hvis den opbevares ved højere temperaturer.
Levetid: Vil afhænge af opbevaringsforholdene. Denne Brut de Chardonnay - Château Virant, er
klar til at blive drukket nu, men kan ligge i op til 2 år.
Servering: Forud for servering, skal denne Brût de Chardonnay – Méthode Champenoise anbringes
ved en temperatur på omkring 10 grader og trækkes op umiddelbart før servering.
Pris pr. flaske ………………………………………………………………………………………. DKK 129,50
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Brut de Rosé – Château Virant – Méthode Champenoise
Coteaux d’Aix en Provence.
Château Virant ejes af Familien Cheylan. Château Virant ligger i hjertet af Pays d'Aix
og ligger en klippetop med udsigt over vinmarker og olivenlunde. Historien om
Château Virant er historien om Robert og Noële Cheylan og deres børn Pascal og
Christine. Dette er historien om en menneskelig investering i hvert øjeblik, motiveret
af fornøjelsen ved et godt udført arbejde og lidenskaben for vinmarker og
oliventræer.
Vinifikation og vinhøst: Druerne plukkes og bringes til vinkælderen med det samme
for at blive presset hurtigt, for at bevare og sikre druerne friskhed. Druemosten
vinificeres ved koldpresning af basisvinen, dens anden gæring sker i flaske efter den
traditionelle Champagnemetode. Den bedste Champagne og mousserende vine
fremstilles ved Méthode Champenoise, som kræver en sekundær gæring i flasken.
Denne sekundære gæring opnås ved at tilføje en blanding af sukker og gær, kaldet
likør de Tirage, til stillvin. Denne vin aftappes derefter og lukkes med en flaskehætte,
der ligner dem, der findes på ølflasker - ikke en korkprop. Gæren virker på sukkeret,
og det resulterer i at kuldioxid forbliver i flasken. Mousserende kvalitetsvine er normalt
under denne proces i mange måneder, selv op til seks år. Ved afslutningen af denne
proces fjernes hætten og erstattes med den traditionelle kork med tråd.
Farve: Rosé, laksefarvet.
Druesammensætning: Cinsault, Carignan, Grenache og Caladoc
Smag: Duften er frugtagtig, med en let note af orange frugter. Smagen er fyldig, blød, koncentreret,
frugtagtig. Eftersmagen er blød, behagelig, lang, og bliver længe i munden.
Madsammensætning: Som velkomstdrink, til forretter, fisk, skaldyr, lyst kød, lette retter.
Opbevaring: Vinen skal opbevares på et mørkt sted ved en konstant temperatur. Hvis den
opbevares i længere tid, skal vintemperaturen være ca. 10-12 grader eller lavere. Den modnes
hurtigere, hvis den opbevares ved højere temperaturer.
Levetid: Vil afhænge af opbevaringsforholdene. Denne Brut de Rosé - Château Virant, er klar til at
blive drukket nu, men kan ligge i op til 2 år.
Servering: Forud for servering, skal denne Brût de Rosé – Méthode Champenoise anbringes ved
en temperatur på omkring 10 grader og trækkes op umiddelbart før servering.
Pris pr. flaske ………………………………………………….………………………..…………. DKK 129,50
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Bailly Lapierre - Champagne/Crémant de Bourgogne – Blanche
Côte Chalonnaise er centrum for produktion af Crémant de Bourgogne. I 1822
inviterede vinkøbmænd i Chalon-sur-Saône, ejere i Rully og Mercurey, på deres
domæner til at prøve en ny ung mousserende hvid Bourgognevin, og
Champagne/Crémant de Bourgogne var født. Vores vinproducent dyrker vinstokke
dedikeret til Crémant de Bourgogne (for det meste druesorten Pinot Noir). Vinene
bliver vinificeret hjemme, og Crémant de Bourgogne er produceret af Bailly Lapierre
siden 1998.
Vinifikation og vinhøst: Kun de bedste håndplukkede druer, bæres fra marken i åbne
“à claire-voie” kasser, som kun indeholder 45 kilo druer ad gangen, for at bevare
druernes kraft og styrke. Pneumatisk presning med kun 150 kilo druer til fremstilling
af 100 liter druesaft. 75% fra toppen af og 25% fra bunden. Malolaktisk og alkohol
fermentering. Sammenstikning af druesorter fra fadene sker efter 10 måneder. Efter
endt aftapning lagres flaskerne i 36 måneder i gennemsnit, hvor flaskerne bliver lagt
på specielle ”Champagne hylder” i underjordiske kalksten, som giver en konstant
naturlig afkøling og blødt lys af stenbruddet (i denne periode begynder vinen at
udvikle sig til en Champagne/Crémant). Produktionen er dobbelt godkendt af INAO
(National Institute of Origin and Quality).
Farve: Gylden farve.
Druesammensætning: Pinot Noir og Chardonnay, druesorter, som indgår i andre store vine fra
Bourgogne.
Smag: Frisk, intens, finesse, frugtagtig, smag af søde mandler, blød og afrundet. Særdeles lang
eftersmag som forbliver længe i munden.
Madsammensætning: Som velkomstdrink, forretter, fisk, skaldyr, lette retter.
Opbevaring: Vinen skal opbevares på et mørkt sted ved en konstant temperatur. Hvis den
opbevares i længere tid, skal vintemperaturen være ca. 10-12 grader eller lavere. Den modnes
hurtigere, hvis den opbevares ved højere temperaturer.
Levetid: Vil afhænge af opbevaringsforholdene. Denne Crémant de Bourgogne er klar til at blive
drukket nu, men kan ligge i op til 5 år.
Servering: Forud for servering, skal denne Crémant de Bourgogne anbringes ved en temperatur
på omkring 10-12 grader og trækkes op umiddelbart før servering.
Pris pr. flaske …………….…….…………………………………………………………………. DKK 155,00
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Bailly Lapierre - Champagne/Crémant de Bourgogne – Rosé
Côte Chalonnaise er centrum for produktion af Crémant de Bourgogne. I 1822
inviterede vinkøbmænd i Chalon-sur-Saône, ejere i Rully og Mercurey, på deres
domæner til at prøve en ny ung mousserende hvid Bourgognevin, og
Champagne/Crémant de Bourgogne var født. Vores vinproducent dyrker vinstokke
dedikeret til Crémant de Bourgogne (for det meste druesorten Pinot Noir). Vinene
bliver vinificeret hjemme, og Crémant de Bourgogne er produceret af Bailly Lapierre
siden 1998.
Vinifikation og vinhøst: Kun de bedste håndplukkede druer, bæres fra marken i åbne
“à claire-voie” kasser, som kun indeholder 45 kilo druer ad gangen, for at bevare
druernes kraft og styrke. Pneumatisk presning med kun 150 kilo druer til fremstilling
af 100 liter druesaft. 75% fra toppen af og 25% fra bunden. Malolaktisk og alkohol
fermentering. Sammenstikning af druesorter fra fadene sker efter 10 måneder. Efter
endt aftapning lagres flaskerne i 36 måneder i gennemsnit, hvor flaskerne bliver lagt
på specielle ”Champagne hylder” i underjordiske kalksten, som giver en konstant
naturlig afkøling og blødt lys af stenbruddet (i denne periode begynder Vinen at
udvikle sig til en Champagne/Crémant). Produktionen er dobbelt godkendt af INAO
(National Institute of Origin and Quality).
Farve: Dyb laksefarve/Roséfarvet
Druesammensætning: Pinot Noir og Chardonnay, druesorter, som indgår i andre store vine fra
Bourgogne.
Smag: Frisk, intens, har finesse, luftig med en smag af modne røde bær. Frugtagtig, blød og
afrundet. Lang eftersmag som forbliver længe i munden.
Madsammensætning: Som velkomstdrink, receptioner, til forretter, fisk, skaldyr, og til det
raffinerede køkken.
Opbevaring: Vinen skal opbevares på et mørkt sted ved en konstant temperatur. Hvis den
opbevares i længere tid, skal vintemperaturen være ca. 10-12 grader eller lavere. Den modnes
hurtigere, hvis den opbevares ved højere temperaturer.
Levetid: Vil afhænge af opbevaringsforholdene. Denne Crémant de Bourgogne er klar til at blive
drukket nu, men kan ligge i op til 5 år.
Servering: Forud for servering, skal denne Crémant de Bourgogne anbringes ved en temperatur
på omkring 7-10 grader og trækkes op umiddelbart før servering.
Pris pr. flaske ………………………………………………….…………….……………………. DKK 155,00

The French Wine Shop – Kaj Munks Gade 1 – 4930 Maribo - www.thefrenchwineshop.dk – www.thefrenchwineshop.com –
Tlf: +45 71 64 99 21 – email: thefrenchwineshop@outlook.dk

Rosévine
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Reserve de La Saurine – Rosévin
IGP Gard – Sud de France - 2018 – 13,5% Vol
Laudun Chusclan Vignerons er beliggende I den sydøstlige del af Frankrig, i byen
Chusclan på den højre bred af Rhône floden, kun 15 km fra Châteauneuf-Du-Pape.
Chusclan er en charmerende lille by med en lang og fremtrædende historie: Byen var
allerede kendt i Louis XIVs dage, takket være en opskrift på kanin opfundet af
Maréchal de Grammont - lapin d'Arbousset - som stadig er en del af den lokale
kulinariske arv. Chusclan-vinene blev givet særlige privilegier et århundrede senere.
Fra Roquemaure-havnen blev de afsendt i vintønder mærket med bogstaverne C.D.R.
(Côtes du Rhône) for at nå bordene i Europas kongehuse. Vinstokkene står tilplantet i
sandholdige marker omgivet af dale. Middelhavsklima, præget af vinden Le Mistrale.
Vinifikation og vinhøst: De plukkede druer bringes til vinkælderen og presses med
det samme, progressivt og langsomt. Gæringsprocessen finder sted i
temperaturkontrollerede tanke ved15-17°C i 2-4 uger. Filtrering finder sted efter
gæringen og vinen tappes på Bourgogne flasker.
Farve: Laksefarvet
Druesammensætning: 100% Grenache Noir.
Smag: Fin delikat duft af friske frugter, smagen er frugtagtig, præget af røde frugter som hindhær,
brombær og let krydret. Velafbalanceret og harmonisk.
Madsammensætning: Til forretter, grillet kød, receptioner, fisk, skaldyr, eller til blot et køligt glas
på terrassen.
Opbevaring: Vinen skal opbevares på et mørkt sted ved en konstant temperatur. Hvis den
opbevares i længere tid, skal vintemperaturen være ca. 10-12 grader eller lavere. Den modnes
hurtigere, hvis den opbevares ved højere temperaturer.
Levetid: Vil afhænge af opbevaringsforholdene. Denne Reserve de La Saurine Rosé er klar til at
blive drukket nu, men kan ligge i op til 5 år.
Servering: Forud for servering, skal vinen anbringes ved en temperatur på omkring 5-7 grader og
trækkes op umiddelbart før servering.
Pris pr. flaske ………………………………….……………………………….……………………. DKK 49,50
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Domaine Virant – Rosé
Bouches du Rhône - 2018.
Domaine Virant ejes af Familien Cheylan. Coteaux d'Aix-en-Provence rosé er en tør
rosévin. Den produceres i vinmarkerne Provence-Corsica i det sydøstlige Frankrig og
mere præcist i vinregionen Provence. Administrativt kan den produceres i regionerne
Bouches-du-Rhône og Var. Dens terroir(jordbun d) drager fordel af et provencalt
middelhavsklima, kalksten, skifer, granit, phyllit, sandsten, marl og strandsand. De
vigtigste druesorter, der bruges i vine fra Coteaux d'Aix-en-Provence: Cinsault Noir,
Grenache Noir, Syrah Noir, Counoise Noir og Mourvèdre Noir.
Coteaux d'Aix-en-Provence rosé har den franske AOC (Appellation d'Origine
Contrôlée) og det europæiske AOP-mærke (Appellation d'Origine Protégée).
Vinifikation og vinhøst: Druerne plukkes og bringes til vinkælderen med det samme.
Vinificeres ved direkte presning og kold gæring ved en konstant temperatur - mellem
15 til 16°. Efter endt gæring tappes vinen på Bordeaux flasker.
Farve: Lys, laksefarvet – typisk Provence.
Druesammensætning: Cinsault, Carignan, Grenache, Caladoc, Aubun.
Smag: Duften er frugtagtig, kraftig, struktureret, med noter af citrus og grønt æble let krydret.
Smagen er fyldig, frugtagtig med en note af modne røde bær. Eftersmagen er blød, frugtagtig, og
varer længe i munden.
Madsammensætning: Anbefales som apéritif, sommerretter, grillretter og salater.
Opbevaring: Vinen skal opbevares på et mørkt sted ved en konstant temperatur. Hvis den
opbevares i længere tid, skal vintemperaturen være ca. 10-12 grader eller lavere. Den modnes
hurtigere, hvis den opbevares ved højere temperaturer.
Levetid: Vil afhænge af opbevaringsforholdene. Denne Domaine Virant rosé, er klar til at blive
drukket nu, men kan ligge i op til 2 år.
Servering: Forud for servering, skal vinen anbringes ved en temperatur på omkring 10-12 grader
og trækkes op umiddelbart før servering.
Pris pr. flaske ………………………………………….……………………….……………………. DKK 59,50
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Le Rosé de l’été – Rosévin
AOP Grignan les Adhemar Rosé - Sud de France - 2018 – 13,0% Vol.
Grignan-les-Adhémar produceres i det sydøstlige Frankrig og mere præcist i den
sydlige Rhône vinregion. Vinstokkenes terroir nyder godt af et middelhavsklima og
kalksten ler jord, marmor, sandsten kalksten og rullesten.
Denne Rosé Grignan-les-Adhémar bærer den franske AOC (Appellation d'Origine
Contrôlée) etiket.
Historien om Domaine Ferrotin er meget gammel, og kan føres tilbage til år 1480,
hvor ejendommen blev købt fri fra en herremand/godsejer. Allerede før år 1480 er
der blevet produceret vin på markerne, idet der er fundet historiske beviser, som
kan føres tilbage til romerne. Domaine Ferrotin ligger lige uden for byen
Châteauneuf du Rhône, syd for Montélimar. Jordbunden er kalkholdig med ler.
Vinifikation og vinhøst: Druerne plukkes tidligt om morgenen, for at undgå
enhver oxidation af druerne. De plukkede druer bringes til vinkælderen og presses
med det samme ved en lav temperatur. Vinen fremstilles efter traditionel
vinproduktion. Gæringsprocessen finder sted i temperaturkontrollerede tanke ved 10 - 13°C. Efter
gæringsprocessen tappes vinen på Bourgogne flasker, og lagres yderligere i kælderen, for at opnå
den perfekte fylde og smag.
Farve: Flot laksefarve rosé farve.
Druesammensætning: 90% Cinsault og 10% Syrah. Cinsault bringer friskhed og livlighed i
munden, som Syrah fuldender med en smuk rundhed i finalen.
Smag: Duften er harmonisk, frugtagtig, let krydret. Smagen er fyldig, frugtagtig med en note af
hindbær og jordbær. Eftersmagen er lang, blød og behagelig.
Madsammensætning: Til fjerkræ, fisk, grillede kødretter, kalvekød, forretter, skaldyr, receptioner,
eller blot som et godt glas aperitif.
Opbevaring: Vinen skal opbevares på et mørkt sted ved en konstant temperatur. Hvis den
opbevares i længere tid, skal vintemperaturen være ca. 10-12 grader eller lavere. Den modnes
hurtigere, hvis den opbevares ved højere temperaturer.
Levetid: Vil afhænge af opbevaringsforholdene. Denne Le Rosé de l’été Rosé, er klar til at blive
drukket nu, men kan ligge i op til 2 år.
Servering: Forud for servering, skal vinen anbringes ved en temperatur på omkring 10-12 grader
og trækkes op umiddelbart før servering.
Pris pr. flaske ….……………………………………………………………….……………………. DKK 72,50
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Cuvée AOC – Château Virant – Rosé
Coteaux d’Aix en Provence - 2018
Château Virant ejes af Familien Cheylan. Coteaux d'Aix-en-Provence rosé er en tør
rosévin. Den produceres i vinmarkerne Provence-Corsica i det sydøstlige Frankrig og
mere præcist i vinregionen Provence. Administrativt kan den produceres i regionerne
Bouches-du-Rhône og Var. Dens terroir(jordbun d) drager fordel af et provencalt
middelhavsklima, kalksten, skifer, granit, phyllit, sandsten, marl og strandsand. De
vigtigste druesorter, d er bruges i vine fra Coteaux d'Aix-en-Provence: Cinsault Noir,
Grenache Noir, Syrah Noir, Counoise Noir og Mourvèdre Noir.
Coteaux d'Aix-en-Provence rosé har den franske AOC (Appellation d'Origine Contrôlée)
og det europæiske AOP-mærke (Appellation d'Origine Protégée).
Vinifikation og vinhøst: Druerne plukkes og bringes til vinkælderen med det samme.
Vinificeres ved direkte presning og kold gæring ved en konstant temperatur - mellem 12
og 14°. Efter endt gæring tappes vinen på Bordeaux flasker.
Farve: Lys, laksefarvet – typisk Provence.
Druesammensætning: Grenache, Syrah, Carignan, Cabernet og Cinsault.
Smag: Duften er frugtagtig af mørke modne bær. Smagen er fyldig, blød, silkeagtig, afbalanceret
med en note af modne røde bær. Eftersmagen er blød, frugtagtig, og varer længe i munden.
Madsammensætning: Anbefales som apéritif, til salater, grillretter, lyst kød og fisk.
Opbevaring: Vinen skal opbevares på et mørkt sted ved en konstant temperatur. Hvis den
opbevares i længere tid, skal vintemperaturen være ca. 10-12 grader eller lavere. Den modnes
hurtigere, hvis den opbevares ved højere temperaturer.
Levetid: Vil afhænge af opbevaringsforholdene. Denne Cuvée AOC Château Virant Rosé, er klar til
at blive drukket nu, men kan ligge i op til 2 år.
Servering: Forud for servering, skal vinen anbringes ved en temperatur på omkring 10-12 grader
og trækkes op umiddelbart før servering.
Pris pr. flaske ……………………………………………….………………………………………. DKK 79,50
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Domaine Virant – Rosé Gris
Bouches du Rhône - 2018
Domaine Virant ejes af Familien Cheylan. Coteaux d'Aix-en-Provence rosé er en tør
rosévin. Den produceres i vinmarkerne Provence-Corsica i det sydøstlige Frankrig og
mere præcist i vinregionen Provence. Administrativt kan den produceres i regionerne
Bouches-du-Rhône og Var. Dens terroir(jordbun d) drager fordel af et provencalt
middelhavsklima, kalksten, skifer, granit, phyllit, sandsten, marl og strandsand. De
vigtigste druesorter, der bruges i vine fra Coteaux d'Aix-en-Provence: Cinsault Noir,
Grenache Noir, Syrah Noir, Counoise Noir og Mourvèdre Noir.
Coteaux d'Aix-en-Provence rosé har den franske AOC (Appellation d'Origine
Contrôlée) og det europæiske AOP-mærke (Appellation d'Origine Protégée).
Vinifikation og vinhøst: Druerne plukkes og bringes til vinkælderen med det samme.
Vinificeres ved direkte presning og kold gæring ved en konstant lav temperatur på 14°.
Efter endt gæring tappes vinen på Bordeaux flasker.
Farve: Lys, brillant klar laksefarvet – typisk Provence.
Druesammensætning: Grenache, Caladoc, Muscat, Cabernet.
Smag: Duften er frugtagtig, som modne pærer. Smagen er lys, lidt sød med aromaer af frugter,
pære, kokosnød og vanille. Eftersmagen er frugtagtig, blød, og varer længe i munden.
Madsammensætning: Anbefales som apéritif, sommerretter, salater, Carpaccios og Sushi.
Opbevaring: Vinen skal opbevares på et mørkt sted ved en konstant temperatur. Hvis den
opbevares i længere tid, skal vintemperaturen være ca. 10-12 grader eller lavere. Den modnes
hurtigere, hvis den opbevares ved højere temperaturer.
Levetid: Vil afhænge af opbevaringsforholdene. Denne Domaine Virant Gris rosé, er klar til at blive
drukket nu, men kan ligge i op til 2 år.
Servering: Forud for servering, skal vinen anbringes ved en temperatur på omkring 10-12 grader
og trækkes op umiddelbart før servering.
Pris pr. flaske …………………………….…………………………………………………………. DKK 79,50
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Cuvée Renaissance - Château Beauferan – Rosé
Coteaux d’Aix en Provence 2018
Château Beauferan ejes af Familien Cheylan. Coteaux d'Aix-en-Provence rosé er en tør
rosévin. Den produceres i vinmarkerne Provence-Corsica i det sydøstlige Frankrig og
mere præcist i vinregionen Provence. Administrativt kan den produceres i regionerne
Bouches-du-Rhône og Var. Dens terroir (jordbund) drager fordel af et provencalt
middelhavsklima, kalksten, skifer, granit, phyllit, sandsten, marl og strandsand. De
vigtigste druesorter, der bruges i vine fra Coteaux d'Aix-en-Provence: C insault Noir,
Grenache Noir, Syrah Noir, Counoise Noir og Mourvèdre Noir.
Coteaux d'Aix-en-Provence rosé har den franske AOC (Appellation d'Origine Contrôlée)
og det europæiske AOP-mærke (Appellation d'Origine Protégée).
Vinifikation og vinhøst: Druerne plukkes og bringes til vinkælderen med det samme.
Vinificeres ved direkte presning og kold gæring ved en konstant temperatur - mellem
12 og 14°. Efter endt gæring tappes vinen på Bordeaux flasker.
Farve: Lys, klar laksefarvet – typisk Provence.
Druesammensætning: Syrah, Cinsault.
Smag: Duften er frugtagtig og aromatisk. Smagen er fyldig, med noter af modne frugter og exotiske
frugter. Eftersmagen er blød, frugtagtig, og varer længe i munden.
Madsammensætning: Anbefales som apéritif, til lyst kød, grillet fisk, salater og til Provencalske
retter.
Opbevaring: Vinen skal opbevares på et mørkt sted ved en konstant temperatur. Hvis den
opbevares i længere tid, skal vintemperaturen være ca. 10-12 grader eller lavere. Den modnes
hurtigere, hvis den opbevares ved højere temperaturer.
Levetid: Vil afhænge af opbevaringsforholdene. Denne Cuvée Renaissance Château Beauferan
Rosé, er klar til at blive drukket nu, men kan ligge i op til 3 år.
Servering: Forud for servering, skal vinen anbringes ved en temperatur på omkring 10-12 grader
og trækkes op umiddelbart før servering.
Pris pr. flaske …………………………………………..……………………………………………. DKK 89,50
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Château Lafoux – Cuvée Château – Rosévin
Côteaux Varois en Provence - 2018
Château Lafoux ligger mellem Saint-Maximin og Tourves i Provence. Vingården
benytter gamle vinstokke i sin produktion, og fremstiller alle vine 100% Biologisk
(Økologisk). Vinmarkerne Coteaux Varois i Provence ligger i hjertet af " Provence
Calcaire". I sine bassiner og smalle dale er produktionen strengt begrænset til kun 28
kommuner grupperet omkring Brignoles, tidligere sommerbolig for Greverne af
Provence. Dens terroir udmærker sig ved udpræget bjergagtige reliefer, der spænder
mellem 600 og mere end 1.000 meter i Sainte-Baume bjergkæden. Derudover giver
tilstedeværelsen af stenrige bjergkæder - Sainte-Baume mod Vesten, Bessillons i nord
og Barres de Cuers mod syd - en naturlig sikring mod maritime påvirkninger. 24 ha
vinstokke er plantet på skråningerne.
Vinifikation og vinhøst: Fremstillet af de bedste druer høstet med hånden i respekt for
kulturen. Efter høst bringes druerne til vinkælderen for presning med det samme,
forsigtigt og langsomt. Gæringsprocessen finder sted i temperaturkontrollerede tanke
ved 17°C 2-4 uger. Vindruerne fra hver parcel bliver omhyggeligt sorteret og
sammensat for til sidst, at samle dem om årets Château Lafoux. Druemosten filtreres
efter gæringen og vinen tappes på Bordeaux flasker.
Farve: Laksefarvet.
Druesammensætning: 35 % Cinsault, 45 % Grenache, 10 % Syrah, 5 % Rolle, 5% Clairette.
Smag: Duften er frisk, og dens aromaer afspejler de forskellige druesorter i regionen: frugtagtig,
rund og harmonisk Grenache, blomstrende karakter af Cinsault, aromatisk frisk Syrah. Rolle og
Clairette bringer alle druer sammen i en samhørighed. Smagen er frisk, frugtagtig, fyldig, af modne
bær. Fyldig og lang eftersmag.
Madsammensætning: Til forretter, perfekt som en aperitif, provencalske retter, kød eller grillet fisk.
Opbevaring: Vinen skal opbevares på et mørkt sted ved en konstant temperatur. Hvis den
opbevares i længere tid, skal vintemperaturen være ca. 10-12 grader eller lavere. Den modnes
hurtigere, hvis den opbevares ved højere temperaturer.
Levetid: Vil afhænge af opbevaringsforholdene. Denne Château Lafoux er klar til at blive drukket
nu, men kan ligge i op til 3 år.
Servering: Forud for servering, skal vinen anbringes ved en temperatur på omkring 10 - 12 grader
og trækkes op umiddelbart før servering.
Pris pr. flaske ………………………………………………………………….……………………. DKK 92,50
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Château Virant – Cuvée Tradition - Rosé
Coteaux d’Aix en Provence - 2018
Château Virant ejes af Familien Cheylan. Coteaux d'Aix-en-Provence rosé er en tør
rosévin. Den produceres i vinmarkerne Provence-Corsica i det sydøstlige Frankrig og
mere præcist i vinregionen Provence. Administrativt kan den produceres i regionerne
Bouches-du-Rhône og Var. Dens terroir(jordbun d) drager fordel af et provencalt
middelhavsklima, kalksten, skifer, granit, phyllit, sandsten, marl og strandsand. De
vigtigste druesorter, der bruges i vine fra Coteaux d'Aix-en-Provence: Cinsault Noir,
Grenache Noir, Syrah Noir, Counoise Noir og Mourvèdre Noir.
Coteaux d'Aix-en-Provence rosé har den franske AOC (Appellation d'Origine Contrôlée)
og det europæiske AOP-mærke (Appellation d'Origine Protégée).
Vinifikation og vinhøst: Druerne plukkes og bringes til vinkælderen med det samme.
Vinificeres ved direkte presning og kold gæring ved en konstant temperatur - mellem 12
og 14°. Efter endt gæring tappes vinen på Bordeaux flasker.
Farve: Lys, laksefarvet – typisk Provence.
Druesammensætning: Syrah, Cabernet Sauvignon, Carignan og Cinsault.
Smag: Duften er frugtagtig, kraftig, struktureret, med noter af citrus og grønt æble let krydret.
Smagen er fyldig, frugtagtig med en note af modne røde bær. Eftersmagen er blød, frugtagtig, og
varer længe i munden.
Madsammensætning: Anbefales som apéritif, til fisk, kylling, Tapade, og til det mediterranske
køkken.
Opbevaring: Vinen skal opbevares på et mørkt sted ved en konstant temperatur. Hvis den
opbevares i længere tid, skal vintemperaturen være ca. 10-12 grader eller lavere. Den modnes
hurtigere, hvis den opbevares ved højere temperaturer.
Levetid: Vil afhænge af opbevaringsforholdene. Denne Château Virant Cuvée Tradition rosé, er klar
til at blive drukket nu, men kan ligge i op til 2 år.
Servering: Forud for servering, skal vinen anbringes ved en temperatur på omkring 10-12 grader
og trækkes op umiddelbart før servering.
Pris pr. flaske ……………………………………………………………………..……………….. DKK 99,50
Pris pr. flaske 1,5 l Magnum …………………………………………………………….…….… DKK 229,50
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Bastide du Laval – Le Grand Cedre Rosé
IGP Vin de Pays du Vaucluse - 2018/2019
Dette er historien om et ægtepar, Roland og Carine Coupat, der drømte om at vende
tilbage til naturen, efter en altomfattende karriere inden for turisme i både USA og
Frankrig. Roland er barnebarn af vinproducenter i Beaujolais, Carine er barnebarn af
landmænd i Drôme. I starten arbejdede ægteparret hårdt på at omorganisere
ejendommen, og begyndte at plante et par tusinde oliventræer samt et begrænset
areal med vinstokke.
Domaine Bastide du Laval, Le Grand Cedre, produceres kun i meget begrænsede
mængder. Vinmarkerne er dyrket i århundreder, og slottet kom ind i familiens
besiddelse i 1990. Vingården drives i dag af Madame og Monsieur Coupat, som
udover denne vin også fremstiller olivenolie og olivenprodukter. Familien Coupat vil
gøre alt for at nå deres mål, hvilket er at øge vinens kvalitet endnu mere. Domaine
Bastide du Laval bliver tildelt medalje hvert eneste år i Paris.
Vinifikation og vinhøst: Druerne plukkes tidligt om morgenen og bringes til
vinkælderen med det samme for at blive presset hurtigt, for at bevare og sikre druerne
friskhed. Gæringsprocessen finder sted ved en lav temperatur. Efter endt gæringsproces tappes
vinen på Bordeaux-flasker.
Farve: Flot laksefarvet roséfarvet.
Druesammensætning: 50% Merlot og 50% Grenache.
Smag: Duften er frugtagtig med antydninger af stebær, rødbær og eksotiske frugter. Smagen er
blød, fyldig, frisk, Eftersmagen bliver længe i munden.
Madsammensætning: Til forretter, grillet kød, receptioner, fisk, skaldyr, eller til blot et køligt glas
på terrassen.
Opbevaring: Vinen skal opbevares på et mørkt sted ved en konstant temperatur. Hvis den
opbevares i længere tid, skal vintemperaturen være ca. 10-12 grader eller lavere. Den modnes
hurtigere, hvis den opbevares ved højere temperaturer.
Levetid: Vil afhænge af opbevaringsforholdene. Denne Le Grand Cedre Rosé er klar til at blive
drukket nu, men kan ligge i op til 2 år.
Servering: Forud for servering, skal vinen anbringes ved en temperatur på omkring 5-7 grader og
trækkes op umiddelbart før servering.
Pris pr. flaske ………………………………………………………………….……………………. DKK 99,50
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Château Lafoux – Cuvée Auguste – Rosévin
Côteaux Varois en Provence - 2018
Château Lafoux ligger mellem Saint-Maximin og Tourves i Provence. Vingården benytter
gamle vinstokke i sin produktion, og fremstiller alle vine 100% Biologisk (Økologisk).
Vinmarkerne Coteaux Varois i Provence ligger i hjertet af " Provence Calcaire". I sine bassiner
og smalle dale er produktionen strengt begrænset til kun 28 kommuner grupperet omkring
Brignoles, tidligere sommerbolig for Greverne af Provence. Dens terroir udmærker sig ved
udpræget bjergagtige reliefer, der spænder mellem 600 og mere end 1.000 meter i SainteBaume bjergkæden. Derudover giver tilstedeværelsen af stenrige bjergkæder - Sainte-Baume
mod Vesten, Bessillons i nord og Barres de Cuers mod syd - en naturlig sikring mod maritime
påvirkninger. Dette medfører, at Coteaux Varois en Provence har et kontinentalt klima. 24 ha

vinstokke er plantet på skråningerne. Ejendommen er omgivet af Cauron og rullesten.
Mange af jordterrasserne er tilplantet med
Vinifikation og vinhøst: Druerne håndplukkes til denne vin, og bringes til
vinkælderen for presning med det samme, forsigtigt og langsomt. Gæringsprocessen
finder sted i temperaturkontrollerede tanke ved 17°C i 2-4 uger. Vindruerne fra hver
parcel bliver omhyggeligt sorteret og sammensat for til sidst, at samle dem om årets
Château Lafoux. Druemosten filtreres efter gæringen og vinen tappes på Bordeaux
flasker.
Farve: Lys Roséfarvet, let laksefarvet.
Druesammensætning: 80% Cinsault, 15% Grenache, 5% Syrah og Rolle
Smag: En frisk duft, af modne frugter. Smagen er fyldig, frugtagtig med en let Citrusaroma,
kombineret med modne bær, sammensat med en blanding af delikatesse og aromatisk
kompleksitet. Fyldig med en lang eftersmag.
Madsammensætning: Til forretter, grillet kød, lammeretter, receptioner, fisk, skaldyr, eller til blot
et køligt glas Rosévin på terrassen.
Opbevaring: Vinen skal opbevares på et mørkt sted ved en konstant temperatur. Hvis den
opbevares i længere tid, skal vintemperaturen være ca. 10-12 grader eller lavere. Den modnes
hurtigere, hvis den opbevares ved højere temperaturer.
Levetid: Vil afhænge af opbevaringsforholdene. Denne Château Lafoux er klar til at blive drukket
nu, men kan ligge i op til 3 år.
Servering: Forud for servering, skal vinen anbringes ved en temperatur på omkring 10 - 12 grader
og trækkes op umiddelbart før servering.
Pris pr. flaske …………………………………………………………..…………………….….… DKK 115,00
Pris pr. flaske 1,5 l Magnum ……………………………………………………………….….… DKK 275,00
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Cuvée Château Beauferan – Rosé
Coteaux d’Aix en Provence -2018
Château Beauferan ejes af Familien Cheylan. Coteaux d'Aix-en-Provence rosé er en
tør rosévin. Den produceres i vinmarkerne Provence-Corsica i det sydøstlige
Frankrig og mere præcist i vinregionen Provence. Administrativt kan den
produceres i regionerne Bouches-du-Rhône og Var. Dens terroir (jordbund) drager
fordel af et provencalt middelhavsklima, kalksten, skifer, granit, phyllit, sandsten,
marl og strandsand. De vigtigste druesorter, der bruges i vine fra Coteaux d'Aix-enProvence: Cinsault Noir, Grenache Noir, Syrah Noir, Counoise Noir og Mourvèdre
Noir.
Coteaux d'Aix-en-Provence rosé har den franske AOC (Appellation d'Origine
Contrôlée) og det europæiske AOP-mærke (Appellation d'Origine Protégée).
Vinifikation og vinhøst: Druerne plukkes og bringes til vinkælderen med det
samme. Vinificeres ved direkte presning og kold gæring ved en konstant temperatur
- mellem 12 og 14°. Efter endt gæring tappes vinen på specielle flasker.
Farve: Lys, laksefarvet – typisk Provence.
Druesammensætning: Syrah, Cabernet.
Smag: Duften er frugtagtig, kraftig, struktureret, med noter af citrus og grønt æble let krydret.
Smagen er fyldig, frugtagtig med en note af modne røde bær. Eftersmagen er blød, frugtagtig, og
varer længe i munden.
Madsammensætning: Anbefales som apéritif, til lyst kød, grillet fisk, til oste som gedeost og
Tomes. Derudover til salater, Provencalske retter, og krydrede retter.
Opbevaring: Vinen skal opbevares på et mørkt sted ved en konstant temperatur. Hvis den
opbevares i længere tid, skal vintemperaturen være ca. 10-12 grader eller lavere. Den modnes
hurtigere, hvis den opbevares ved højere temperaturer.
Levetid: Vil afhænge af opbevaringsforholdene. Denne Cuvée Château Beauferan Rosé, er klar til
at blive drukket nu, men kan ligge i op til 2 år.
Servering: Forud for servering, skal vinen anbringes ved en temperatur på omkring 10-12 grader
og trækkes op umiddelbart før servering.
Pris pr. flaske ………………………………………...……………………………………………. DKK 125,00
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Cuvée Les Minettes – Rosé
Coteaux d’Aix en Provence - 2018
Cuvée Les Minette ejes af Familien Cheylan, som også ejer slottet Château Virant.
Coteaux d'Aix-en-Provence rosé er en tør rosévin. Den produceres i vinmarkerne
Provence-Corsica i det sydøstlige Frankrig og mere præcist i vinregionen Provence.
Administrativt kan den produceres i regionerne Bouches-du-Rhône og Var. Dens
terroir(jordbund) drager fordel af et provencalt middelhavsklima, kalksten, skifer,
granit, phyllit, sandsten, marl og strandsand. De vigtigste druesorter, der bruges i
vine fra Coteaux d'Aix-en-Provence: Cinsault Noir, Grenache Noir, Syrah Noir,
Counoise Noir og Mourvèdre Noir.
Coteaux d'Aix-en-Provence rosé har den franske AOC (Appellation d'Origine
Contrôlée) og det europæiske AOP-mærke (Appellation d'Origine Protégée).
Vinifikation og vinhøst: Druerne plukkes og bringes til vinkælderen med det
samme. Vinificeres ved direkte presning og kold gæring ved en konstant temperatur
- mellem 16 og 18 °. Efter endt gæring tappes vinen på flasker.
Farve: Lys, laksefarvet – typisk Provence.
Druesammensætning: Cabernet Sauvignon og Syrah.
Smag: Duften er frugtagtig, let krydret. Smagen er fyldig, frugtagtig med en let note af Citrus og
blomster. Smagen er velafbalanceret, har finesse og elegance. Eftersmagen er blød, frugtagtig, og
varer længe i munden.
Madsammensætning: En god ledsager til lyst kød, grillet fisk, gedeost og oste. Ligeledes velegnet
til salater, provencalske retter og krydrede retter.
Opbevaring: Vinen skal opbevares på et mørkt sted ved en konstant temperatur. Hvis den
opbevares i længere tid, skal vintemperaturen være ca. 10-12 grader eller lavere. Den modnes
hurtigere, hvis den opbevares ved højere temperaturer.
Levetid: Vil afhænge af opbevaringsforholdene. Denne Cuvee Les Minettes rosé, er klar til at blive
drukket nu, men kan ligge i op til 2 år.
Servering: Forud for servering, skal vinen anbringes ved en temperatur på omkring 10-12 grader
og trækkes op umiddelbart før servering.
Pris pr. flaske ………………………………………………………………………………………. DKK 145,00
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Vermouth
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Douce Folie – Sweet Vermouth
Artisan créateur de spiritueux biologiques
Douce Folie er en sød Vermouth lavet med vin fra Loire dalen,
sammensat af et udvalg af organiske planter og krydderier. Douce
Folie er mødet med håndværksvine med et udvalg af organiske planter
og krydderier.
Vermouth Douce Folie er bygget omkring en original blanding af
Muscadet - flagskibsvinen i Nantes-regionen - og Cabernet Franc og
er beriget med aromaer af planter ved håndværksmæssig blanding.
Til denne produktion arbejdede vi med vinene fra Benoît Landron
(Domaine Landron Chartier), der dyrker sine vinstokke med kærlighed
på bjergskråningerne med udsigt over Loire nær Ancenis (LoireAtlantique).
De håndplukkede druer, vinificeres med deres oprindelige gær med
mindst mulig intervention fra vinproducenten. Efter flere måneders lagring samles de to druesorter
og er klar til at omfavne en Sweet Madness!
"Organisk dyrkning, manuel høst og oprindelige gær til Vermouth Douce Folie-vin"
Transformationen begynder med tilsætning af alkohol og sukker, hvorefter 14 planter og krydderier
gør, at denne Vermouth får de karakteristiske aromaer fra: Ensian, Absinth, Rosmarin, Romersk
Camille, Madagascar Peber og Vanilie.
Farven er 100% naturlig, uden tilsætning af karamel. En smuk rød farve fra Cabernet Franc.
Duften byder på en eksplosion af krydderier og aromatiske urter på baggrund af kirsebær.
Aromaerne af garrigue og kandiseret citrus er ledsaget af peber, der giver karakter til denne
Vermouth.
Smagen er sødlig og har en fin balance mellem sødme og alkohol. Frisk finish med en snert af
vanilje og krydderier.
Servering og opbevaring: Red Vermouth er den perfekte appetitvækker. Den kan nydes afkølet,
med isterninger eller i en klassisk cocktail (Americano, Negroni osv.) Ledsaget af en appelsin- eller
olivenskive.
Pris pr. flaske …………………………………………………………………………………….… DKK 245,00
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Specialvine
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Vin Cuit de Virant - Château Virant - Vin Doux Artisanal
Coteaux d’Aix en Provence
Château Virant ejes af Familien Cheylan. Château Virant ligger i hjertet af Pays
d'Aix og ligger en klippetop med udsigt over vinmarker og olivenlunde.
Historien om Château Virant er historien om Robert og Noële Cheylan og deres
børn Pascal og Christine, motiveret af fornøjelsen ved et godt udført arbejde og
lidenskaben for vinmarker og oliventræer.
Det geografiske område, hvor Château Virant ligger, drager fordel af et
mikroklima. Det er et af de tørreste områder i Frankrig. Le Mistral, den sydlige
vind, blæser ofte og op til 130 km, hvilket hjælper med at udtørre området. Det
er også nødvendigt at vande vinstokkene, så de ikke lider.
Vinifikation og vinhøst: Engang i begyndelsen af oktober, efter høsten,
begynder Château Virant den årlige tradition med at fremstille "Vin Cuit". ”Der
skabes et bål af egetræ og der fyldes en enorm kedel med saften fra de pressede
druer fra årets høst.
Druesaften koges i cirka ti dage, i hvilket tidsrum væsken konstant omrøres med
en lang trægren og overvåges omhyggeligt, så den ikke koger. Varmen fra ilden får den naturlige
væde i druesaften til at fordampe, hvilket reducerer væsken (med så meget som halvdelen) og
efterlader en høj koncentration af sukker i saften. Saften får derefter lov til at fermentere, men med
sin høje koncentration af sukker konverteres ikke det hele til alkohol, så slutproduktet er sødligt (og
højt i alkohol på ca. 14%). Endelig ældes denne sødlige vin i gamle egetræsfade i to år.
Farve: Flot gylden karamelfarve.
Druesammensætning: Grenache, Syrah, Cabernet og Carignan.
Smag: Smagen er sødlig, blød med aromaer af kvæde, moden melon og karamel.
Madsammensætning: Som Aperitif, til desserter, kager og som Long drink.
Opbevaring: Vinen skal opbevares på et mørkt sted ved en konstant temperatur. Hvis den
opbevares i længere tid, skal vintemperaturen være ca. 10-12 grader eller lavere. Den modnes
hurtigere, hvis den opbevares ved højere temperaturer.
Levetid: Vil afhænge af opbevaringsforholdene. Denne Vin Cuit - Château Virant Prestige, er klar til
at blive drukket nu, men kan ligge i op til 3 år.
Servering: Forud for servering, skal vinen anbringes ved en temperatur på omkring 15 - 17 grader
og kan drikkes med det samme.
Pris pr. flaske 50 cl. ………………………………………………………………………….….… DKK 159,00
Pris pr. flaske 75 cl. …………………………………………………………………………….… DKK 195,00
The French Wine Shop – Kaj Munks Gade 1 – 4930 Maribo - www.thefrenchwineshop.dk – www.thefrenchwineshop.com –
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Gin & Pastis

The French Wine Shop – Kaj Munks Gade 1 – 4930 Maribo - www.thefrenchwineshop.dk – www.thefrenchwineshop.com –
Tlf: +45 71 64 99 21 – email: thefrenchwineshop@outlook.dk

Gin 1924 – London Dry Gin
Artisan créateur de spiritueux biologiques
Gin 1924, DISTILOIRE – Artisan créateur de spiritueux biologiques,
er Grundlagt i 2017 af Benoît Chaigneau, tidligere kældermester i
Loire-dalen. Denne Gin 1924 produceres efter gamle
håndværksmæssige opskrifter, og produceres økologisk. Denne
Gin 1924 er fremstillet som London Dry Gin English, og er en
organisk hvedealkohol, der er gendistilleret i nærvær af et unikt
udvalg af 8 planter. Sammensat af enebær og koriander som giver
den den aromatiske struktur af Gin beriget med blomster og let
krydrede toner.
Produktion: Gendistilleret i nærværelse af botanik i en kobberkedel
fra 1924, hvor alkoholen langsomt fordamper med koncentration
af de aromatiske enheder af planter og kondenseres derefter for at
skabe denne Gin 1924. Under denne proces vil kun "varmekernen",
den mest afbalancerede og kvalitative del af destillatet, blive bevaret.
Duften er intens og meget kompleks. Den åbnes med blomsternoter af kamille, understøttet af en
citronstruktur, der tilbydes af Sichuan-peber, koriander og citronskal.
Smagen er en behagelig fløjlsagtig fornemmelse i munden. Gin 1924 tilbyder et smukt udtryk af
enebær suppleret med noter af kamille fra Loire-dalen. En flot og lang eftersmag.

Pris pr. flaske …………………………………………………………………………………….… DKK 375,00
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Meskad – Pastis
Artisan créateur de spiritueux biologiques
DISTILOIRE – Artisan créateur de spiritueux biologiques, er Grundlagt i 2017
af Benoît Chaigneau, tidligere kældermester i Loire-dalen. Pastis, som kan
oversættes direkt fra det provencalske med "sammensætning", finder en
helt ny fortolkning på bredden af Loire gennem Meskad, et bretonsk ord,
der har den samme betydning: sammensætning.
Distiloire reviderer den traditionelle opskrift af Pastis og dens typiske
aromaer (stjerneanis, lakrids og provencalske urter) omkring et udvalg af
lokale planter. En unik sammensætning af organiske planter, der giver Pastis
Meskad sin uforlignelige aromatiske rigdom. Genopdag friskheden i dette
tidløse ikon af den franske apéritif.
Produktion: Meskad Pastis er håndlavet, og er sammensat af 20 planter og
krydderier, der er dyrket i organisk eller i biodynamisk landbrug. Der er
også vilde sorte torneskud, der høstes om foråret på Loires flodens
skråninger.
Duften er kompleks og åbner med lakrids, stjerneanis og moden citron.
Provencalsk aroma blandes elegant med antydninger af krydderi, kanel og tonka bønner.
Smagen er fyldig. Den aromatiske kompleksitet udtrykker sig fuldstændigt,
understøttet af en delikat note af mandel. Meget friskhed og en dejlig lang
finish.
Servering: Meskad Pastis drikkes koldt med lidt vand. Hæld først Meskad Pastis i glasset, og tilsæt
derefter det friske vand. Endelig kan man tilføje nogle isterninger. For maksimal aroma og fornøjelse
skal man undgå direkte kontakt med ren Pastis og isterninger.
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