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Lad bare julefreden sænke sig...
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   Take Root 
Chardonnay
Australien
Vejledende udsalg
Kr. 80,- pr. flaske

Denne vin er produceret af druerne 
Chardonnay (90%) samt en smule 
Colombard (5%) og Traminer (3%) samt 
lidt andre druer, der alle er dyrket i 
vinregionen ”South Eastern Australia” i 
Australien. Kun de bedste druer er blevet 
brugt til denne vin.

Det er en skøn og elegant hvidvin 
med en flot klar farve og delikat duft. 
Utrolig lækker, blød og frisk smag af 
melon, fersken, citrusfrugt og et strejf 
af flødekaramel efterfulgt af en blid og 
behagelig eftersmag.

Denne velstrukturerede og letdrikkelige 
hvidvin er særdeles velegnet som 
aperitif, til fisk, fjerkræ og cremede 
pastaretter. 

Bør serveres afkølet og nydes, mens den 
er forholdsvis ung.

   Take Root 
Shiraz
Australien
Vejledende udsalg
Kr. 80,- pr. flaske

Denne vin er produceret af druerne 
Shiraz (89%) samt en smule Petit 
Verdot (7%) og lidt andre druer, der 
alle er dyrket i vinregionen ”South 
Eastern Australia” i Australien.

Det er en skøn rødvin med en flot farve 
og delikat frugtduft, utrolig elegant 
smag af modne bær, sorte oliven og 
lakrids samt et strejf af krydderier. 
Vinen har samtidig god frugtintensitet, 
silkebløde tanniner samt en lang og 
behagelig eftersmag.

Denne harmoniske og letdrikkelige 
rødvin er velegnet til mad fra det 
moderne køkken, vildt, de fleste kød-, 
pasta- og grillretter samt oste. Nyd den 
også alene en fredelig aftenstund. 

Det er en rødvin, der bør drikkes, mens 
den er forholdsvis ung.
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Nyhed!

6 flasker  kr. 380,-
- spar 100,-
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   American Wings 
Chardonnay
Californien, USA
Vejledende udsalg
Kr. 99,- pr. flaske

Denne vin er hovedsageligt produceret 
af druerne Chardonnay (77%) samt 
Colombard (22%) og en lille smule 
andre hvidvinsdruer, der alle er dyrket i 
Californien i USA.

En fabelagtig lækker amerikansk 
Chardonnay fra Californien. Vinen 
er et perfekt eksempel på hvor godt 
Chardonnay ligeledes kan smage, når der 
ikke anvendes fade til lagring. 

Hæld vinen i glasset og læg mærke til 
den flotte klare gyldne farve og duften af 
eksotiske frugter som melon og stenfrugt. 
Drik den skønne vin og nyd den 
saftige og cremede frugtsmag med et 
forfriskende strejf af citrus. Eftersmagen 
er ligeledes blid og yderst behagelig. Der 
er ikke noget at sige til, at Chardonnay 
er USA’s bedst sælgende druetype. Og 
som amerikanerne siger; ”you will be on 
cloud nine”, når du har smagt American 
Wings Chardonnay.

   American Wings 
Zinfandel
Californien, USA
Vejledende udsalg
Kr. 99,- pr. flaske

Denne vin er produceret af druerne 
Zinfandel (75,4%), Rubired (10,3%), 
Cabernet (7,2%), Merlot (6,1%) og 
Syrah (1%), der alle er dyrket i Lodi i 
Californien i USA.

Vinen har udelukkende været lagret på 
ståltanke.

Det er en rigtig amerikansk ”Zin” – 
akkurat som Zinfandel fra Californien 
skal se ud og smage. En super lækker 
og fyldig rødvin, der funkler i glasset 
med sin skønne røde farve. Nyd den 
appetitvækkende og tiltalende duft, der 
fænger i det øjeblik, at glasset kommer 
i nærheden af lugtesansen. Drik den 
uimodståelige vin og få oplevelsen 
af en yderst fremragende frugtsmag 
af sorte kirsebær og mørk chokolade, 
der samtidig krydres delikat med hint 
af peber og lakrids. Eftersmagen er 
også harmonisk og vidunderlig. Det er 
amerikansk, når det er godt.
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Vores normalpris kr. 89,-

6 flasker  kr. 450,-
- spar 144,-
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3 julestjerner  på frokostbordet...
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   Sartori
Marani Bianco
Veronese I.G.T.
Italien
Vejledende udsalg
Kr. 130,- pr. flaske

Denne hvidvin er 
produceret af 100% 
Garganega-druer, der er 
dyrket på Sartoris egne 
vinmarker i Veneto-
området i Italien.

Druerne er håndplukkede 
og omhyggeligt udvalgt 
og har ligget 40 dage til 
tørre - samme metode 
som man anvender til 
Amarone-vinene, derfor 
kaldes Marani også for 
”Den hvide Amarone”.

Det er en elegant hvidvin 
med intens gulgylden 
farve, delikat duft af 
modne frugter og 
honning, tør, blød og 
frisk smag.

Kr. 99,- pr. flaske

6 flasker
Kr. 480,-

Spar 150,-

   Mesta 
Tempranillo Rosé
Organic
Spanien
Vejledende udsalg
Kr. 95,- pr. flaske

Denne vin er produceret af 
100% Tempranillo-druer, 
der er organisk dyrket i 
Uclés, som ligger i Cuenca-
provinsen i Castilla-La 
Mancha-regionen i det 
centrale Spanien.

Vinen har udelukkende 
været lagret på ståltanke.

Det er en flot rosévin 
med en lys jordbærrød 
farve samt en intens og 
frisk frugtduft med noter 
af blomster. Den har en 
dejlig koncentreret, men 
samtidig let og elegant 
frugtsmag med god og 
velafbalanceret syre samt 
en frisk og behagelig 
eftersmag.

Kr. 89,- pr. flaske

6 flasker
Kr. 450,-

Spar 120,-

   Ferraton 
Côtes du Rhône 
Rosé Samorëns
Frankrig
Vejledende udsalg
Kr. 129,- pr. flaske

Denne vin er produceret af 
druerne Grenache (75%) 
og derudover Syrah og 
Cinsault, der alle er dyrket 
i Côtes du Rhône-området 
i Rhônedalen i Frankrig.

Vinen har udelukkende 
været lagret på ståltanke.

Det er en flot rosévin med 
klar og intens lyserød 
farve, delikat duft af 
hindbær og ribs, blød, 
rund og utrolig frisk og 
frugtagtig smag samt en 
behagelig eftersmag.

Vinen er særdeles velegnet 
til grillet kød og salater... 
Men den kan også bringe 
glæde på et frokostbord.

Kr. 105,- pr. flaske

6 flasker
Kr. 540,-

Spar 234,-
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14 Hands Winery
Hot to Trot White Blend
Washington State, USA
Vejledende udsalg
Kr. 144,- pr. flaske

Dette hvide blend er hovedsageligt 
produceret af Chardonnay og Riesling 
samt en smule af en række andre 
hvidvinsdruer. Alle druerne er dyrket i 
Columbia Valley i staten Washington.

Vinen har udelukkende været lagret 
på ståltanke for at bibeholde så megen 
frugt som muligt.

Det er en elegant hvidvin med en frisk 
duft af hvide stenfrugter og citrus med 
noter af blomster. Lækker smag af 
friske æbler, pærer og meloner med 
et strejf af citronskal, frisk syreindhold 
samt en lang og behagelig eftersmag.

14 Hands Winery 
Hot to Trot Red Blend
Washington State, USA
Vejledende udsalg
Kr. 144,- pr. flaske

Dette røde blend er hovedsageligt 
produceret af Merlot og Syrah samt en 
række andre druer, der alle er dyrket i 
Columbia Valley i staten Washington.

Vinen har været lagret dels på ståltanke 
og dels på egetræsfade.

Det er en elegant vin med en flot rød 
farve og delikat duft af modne kirsebær 
og te. Blød og rund frugtsmag af sorte 
kirsebær og blommer med et strejf af 
krydderier, bløde tanniner samt en lang 
og behagelig eftersmag.

Et godt og anderledes bud på julevinen.

Om vinhuset 14 Hands Winery
14 Hands vinene er inspireret af de vilde heste, som engang vandrede frit omkring 
i det smukke bakkelandskab i det østlige Washington. Etiketterne er ligeledes in-
spireret af de vilde heste, som var ret små – populært sagde man, at de var knap 
14 hænder høje (en hånd var bredden på en mands hånd = ca. 4 tommer = ca. 
10 cm, så hestene målte ca. 140 cm ). 

Pris pr. flaske kr. 119,-

12 flasker  kr. 1200,-
- spar 528,-

www.altinusvin.dk

Stærk pris!
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   Riesling 
Vintner’s Reserve
Californien, USA
Vinen er produceret af 
100% Riesling-druer, 
der primært er dyrket 
i Monterey County i 
Californien, USA .

Det er en hvidvin med en 
flot lys farve og delikat 
duft med et elegant strejf 
af krydderier. Utrolig frisk 
og let sødlig frugtsmag af 
abrikos, fersken, appelsin 
og jasmin samt en lang og 
lækker eftersmag. En skøn 
vin - også som aperitif.

Kr. 179,- pr. flaske

   Chardonnay 
Vintner’s Reserve
Californien, USA
Vinen er produceret af 
100% Chardonnay-druer, 
der er dyrket i Monterey, 
Santa Barbara, Mendocino 
og Sonoma County i 
Californien. 

Vinen har været lagret 5 
måneder på franske og 
amerikanske egetræsfade.

Det er en harmonisk og 
frisk hvidvin med en flot 
farve og delikat duft af 
mango, papaya, ananas, 
citron og lime. Cremet og 
fyldig, men samtidig tør 
og blød smag af tropiske 
frugter med et strejf af 
vanilje og honning samt 
en lang og behagelig 
eftersmag.

Kr. 199,- pr. flaske

Kendall-Jackson - Vintner’s Reserve
Vintner’s Reserve-serien repræsenterer Kendall-Jacksons engagement og dedikation til Jackson 
Estate-vinene. Disse vine produceres af druer, der er håndplukkede på Jackson Estates egne 
vinmarker, som er hjertet i hele Kendall-Jacksons vinproduktion. Hver enkelt drue, der er brugt 
til Vintner’s Reserve-serien, er dyrket på vinmarker i de kølige kystområder i Californien, som 
alle er under Kendall-Jacksons dygtige vindyrkningsteams kontrol. Dette giver vinmagerne de 
bedste betingelser, når de færdige blends skal laves i vineriet. Som Kendall-Jacksons afdøde 
grundlægger, Jess Jackson, sagde om Vintner’s Reserve-serien: ”Vores mål er at lave vine, 
som du vil nyde første gang, du smager dem - og mange år fremover”. Vintner’s Reserve 
Chardonnay har ry for at være en af Californiens absolut bedste Chardonnay’er.

   Zinfandel 
Vintner’s Reserve
Californien, USA
Denne vin er produceret 
af druerne Zinfandel 
(82%), Petite Syrah (17%) 
og Syrah (1%) - druerne 
er hovedsageligt fra 
Mendocino og Sonoma 
County i Californien, USA.

Vinen har været lagret 
10 måneder på franske 
egetræsfade (8% nye).

Det er en elegant og 
fyldig vin med en 
intens frugtagtig duft 
samt en helt fantastisk 
frugtsmag af hindbær, 
brombær og blommer 
med et silkeblødt strejf af 
cedertræ. Vinen har en 
perfekt balance mellem 
egetræ og frugt.

Kr. 199,- pr. flaske

1 2 31
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   Aldeya 
Blanco
Spanien
Vinen er produceret af 
52% Chardonnay og 48% 
Macabeo, der er dyrket 
i Cariñena-området, som 
er beliggende tæt på 
Zaragoza i den centrale del 
af Spanien.

Det er en velafbalanceret 
hvidvin med en intens 
duft af citrus med noter 
af urter og blomster. Frisk 
og sprød frugtsmag med 
velafrundet syreindhold 
samt en blid eftersmag.

Kr. 69,- pr. flaske

6 flasker
Kr. 360,-

Spar 54,-

   Aldeya 
Garnacha
Spanien
Vinen er produceret af 
100% Garnacha-druer, 
der ligeledes er dyrket i 
Cariñena-området i den 
centrale del af Spanien.

Det er en velafbalanceret 
vin med flot rød farve og 
delikat duft af modne bær 
og frugter. Blød og rund 
frugtsmag af hindbær 
og vilde bær samt en 
lang, blød og behagelig 
eftersmag - afbalanceret 
med krydrede noter.

Kr. 69,- pr. flaske

6 flasker
Kr. 360,-

Spar 54,-

   Aldeya 
Barrica
Spanien
Vinen er produceret af 
Tempranillo, Merlot og 
Cabernet druer.

Vinen har været lagret 10 
måneder på amerikanske, 
franske og ungarske 
egetræsfade.

Det er en velafbalanceret 
vin med en intens rubinrød 
farve og delikat frugtduft. 
Blød og rund frugtsmag 
samt en lang, blød og 
behagelig eftersmag.

Kr. 119,- pr. flaske

6 flasker
Kr. 600,-

Spar 114,-

1 2 3 Feliz Navidad... Super flot gaveæske!
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Aylés gaveæske med 6 flasker 
Spanien
A de Aylés 
Denne vin er produceret af 35% Tempranillo, 35% 
Garnacha, 15% Merlot og 15% Cabernet Sauvignon 
druer, der er dyrket på vingården Aylés’ egne 
vinmarker i Cariñena regionen i Spanien.

Y de Aylés 
Vinen er produceret af 40% Garnacha, 33% Cabernet, 
14% Tempranillo og 13% Merlot druer og har været 
lagret 6 måneder på franske egetræsfade.

L de Aylés 
Denne rosévin er den første – og den hidtil eneste – 
Vino de Pago rosévin i Spanien. Den er produceret af druerne Cabernet Sauvignon (77%) 
og Garnacha (23%), der er dyrket på vingården Aylés’ egne vinmarker.

E de Aylés 
Vinen er produceret af 100% Tempranillo druer, der er høstet om natten og har været 
lagret 10 måneder på franske egetræsfade.

S de Aylés 
Denne vin er produceret af 100% Garnacha-druer og har været lagret 12 måneder på 
franske og amerikanske egetræsfade.

3 de Tresmil Aylés 
Vinen er produceret af 40% Garnacha, 40% Cabernet Sauvignon og 20% Merlot druer, 
der er dyrket på 3 ud af de 3.000 hektar jord, som  vingården Aylés råder over. De 3 
hektar vinmarker er specielt udvalgt til denne vin for at producere det bedste Aylés.

Normalpris kr. 1.164,-

Supertilbud  kr. 699,-
- så længe lager haves
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Pago Ayles - Immortalis 
Garnacha eller Monastrell

Spanien

Frit valg - så længe lager haves

Normalpris 159,- pr. flaske 
NU Kr. 119,- pr. flaske

Fyldige, bløde og letkrydrede med velintegrerede tanniner.

Garnacha:
100% Garnacha fra Calatayud, dyrket på gamle bush-vinstokke 

med et meget lavt høstudbytte (ca. 2.500 kg/ha).

Monastrell:
100% Monastrell fra Bullas, dyrket på gamle bush-vinstokke med 

et meget lavt høstudbytte (maks. 3.000 kg/ha).

Bodegas LAN
Santiago Ruiz

Rias Baixas
Spanien

Kr. 149,- pr. flaske

Vinen er hovedsageligt 
produceret af Albariño (74%) 

samt 4 andre druesorter.

Det er en flot hvidvin med 
en klar lys gul farve med 
et grønligt skær samt en 

yderst delikat og kompleks 
duft af blomster og tropiske 

frugter. Meget frisk, fyldig og 
velafbalanceret frugtsmag.

Bodegas LAN
Duquesa de Valladolid
Verdejo
Spanien
Kr. 99,- pr. flaske

Denne vin er produceret af 
100% Verdejo-druer, der er 
dyrket i Rueda-området.

Det er en flot hvidvin med 
en strågul farve og intens 
duft af friske urter, anis, hø 
og tropiske frugter samt 
mineralske noter. Fyldig og 
velafbalanceret smag efter-
fulgt af en lang eftersmag.

9 spanske stjerner til dem du holder af! Bodegas LAN
Spanien
Crianza:   Kr. 109,- pr. flaske 6 fl. 600,- 
Reserva:   Kr. 129,- pr. flaske 
Gran Reserva: Kr. 199,- pr. flaske 

Crianza:
96% Tempranillo, 4% Mazuelo. Vinen har været lagret 14 
måneder på en kombination af amerikanske og franske 
egetræsfade - og derefter 9 måneder på flasken inden 
frigivelsen. Silkeblød og frugtig med strejf af vanilje.

Reserva:
90% Tempranillo, 5% Mazuelo, 5% Graciano. Vinen 
har været lagret 18 måneder på amerikanske og franske 
egetræsfade og derefter 21 måneder på flasken før 
frigivelsen. Fyldig, saftig og fløjlsblød.

Gran Reserva:
94% Tempranillo, 6% Mazuelo. Vinen har været lagret 2 år 
på amerikanske og franske egetræsfade og minimum 3 år på 
flasken før frigivelsen. Fyldig og velstruktureret med søde og 
modne tanniner - toppen af Rioja!

Bodegas LAN
Culmen Rioja Reserva

Spanien
Normalpris Kr. 699,- pr. fl. 

Julepris Kr. 599,- pr. fl.

85% Tempranillo, 15% 
Graciano. Vinen har været 
lagret 20 måneder på nye 

franske egetræsfade fra Allier 
og derefter 18 måneder på 

flasken inden frigivelsen.

En utrolig elegant rødvin med 
en frugtig og letkrydret duft. 

Fyldig og kompleks smag, 
med modne og søde tanniner.

Bodegas LAN
Viña Lanciano
Rioja Reserva
Spanien
Kr. 249,- pr. flaske

85% Tempranillo, 10% 
Graciano, 5% Mazuelo. 
Druerne er specielt udvalgt 
blandt de bedste druer fra 
vinmarken Lanciano, der er 
beplantet med gennemsnitligt 
20-25 år gamle vinstokke. 

Intens og kraftig vin med en 
fyldig, delikat og silkeblød 
smag og modne tanniner.
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   Le Plan des Moines 
Côtes du Rhône
Frankrig
Kr. 109,- pr. flaske
60% Grenache, 20% Syrah og 20% 
Carignan, lagret på ståltanke.

En flot vin med en dyb granatrød 
farve og delikat duft af modne røde 
frugter, solbær og hindbær. Frisk og 
velafbalanceret frugtsmag med intense 
tanniner samt en lang og behagelig 
eftersmag med et strejf af mentol.

• 90 point ved Decanter World  
Wine Awards 2018

   Le Plan des Moines 
Gigondas
Frankrig
Kr. 229,- pr. flaske
65% Grenache, 35% Syrah. En lille del 
af vinen har været lagret på egetræsfade 
i 18 måneder, mens den resterende 
del udelukkende har været lagret på 
ståltanke - et strålende resultat!

Det er en utrolig flot vin med en 
mørkerød farve med et blåligt skær 
samt en meget kraftig duft af modne, 
røde frugter og krydderier. Den har en 
fyldig og elegant frugtsmag samt en lang 
og behagelig eftersmag med noter af 
krydderier og tobak.

   Le Plan des Moines 
Vacqueyras
Frankrig
Kr. 195,- pr. flaske
70% Grenache, 30% Syrah. En lille del 
af vinen har været lagret på egetræsfade, 
mens den resterende del udelukkende 
har været lagret på ståltanke.

Det er en utrolig flot vin med en intens 
rødlilla farve og delikat duft. Fyldig og 
koncentreret frugtsmag af solbær med 
noter af lakrids, silkebløde tanniner samt 
en lang og frisk eftersmag.

En elegant vin som med fordel kan 
gemmes i kælderen de næste år.

   Le Plan des Moines 
Châteauneuf-du-Pape
Frankrig
Kr. 325,- pr. flaske
80% Grenache, 10% Mourvèdre og 10% 
Cinsault. Ca. 30% af vinen har været 
lagret på egetræsfade i 18 måneder, 
mens de resterende 70% udelukkende 
har været lagret på ståltanke.

Det er en utrolig elegant vin med en flot 
rød farve og delikat duft af kirsebær, 
laurbærblade, paprika og muskatnød. 
Vinen har en meget fyldig frugtsmag af 
friske røde frugter, sort lakrids og kakao, 
godt tanninindhold samt en lang og 
behagelig eftersmag.

1 32 4
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   Klein Constantia 
Sauvignon Blanc
Sydafrika
Kr. 145,- pr. flaske
Uden tvivl en af de 
bedste Sauvignon Blanc-
vine fra Sydafrika. Klar, 
gylden farve samt intens 
duft af fersken, figner og 
tropiske frugter. Frisk, 
men samtidig fyldig 
frugtsmag samt en tør og 
velafbalanceret eftersmag.

   Klein Constantia 
Metis Sauv. Blanc.
Sydafrika
Kr. 209,- pr. flaske
En vin med ekstraordinær 
flot karakter. Klar, gylden 
farve samt delikat duft af 
appelsinskal og solbær. 
Kompleks, men samtidig 
frisk frugtsmag samt en 
lang og velafbalanceret 
eftersmag med et strejf af 
hvid peber.

   Klein Constantia 
Vin de Constance
Sydafrika
Kr. 599,- pr. flaske
Flot gylden ravfarvet og 
har en frisk, blomsteragtig 
duft med noter af citrus, 
ingefær og muskatnød. 
Fyldig og elegant 
frugtsmag af eksotiske 
frugter og krydderier 
samt en ren, frisk og 
vedvarende eftersmag.

1 2 3
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90 91
Crozes-Hermitage
Calendes Organic 
Rhône, Frankrig
Denne vin er produceret af 100% Syrah-druer, 
der er organisk dyrket i Crozes-Hermitage-
området i Rhônedalen i Frankrig. En del af vinen 
har været lagret på egetræsfade i 8 måneder.

Det er en flot vin med en intens rød farve og 
delikat frugtduft. Rund og blød frugtsmag samt 
en lang og behagelig eftersmag.

Normalpris kr. 219,- pr. fl.

Julepris : 
Kr. 179,- pr. fl.

91



Historical Limited Edition 
Portugal

Taylor’s har valgt at fejre og hylde sin 
pionerånd og store passion for portvin 

ved at producere denne Historical 
Limited Edition, som er en Reserve 

Tawny Port. Portvinen har været lagret 
ca. 7 år på små egetræsfade.

Den er tappet på en unik historisk 
flaske, som stammer helt tilbage 
fra den første halvdel af det 18. 

århundrede (ca. 1720-1750). Den 
specielle flaske leveres i en flot 
trækasse - en perfekt gaveidé. 

Kr. 399,- pr. flaske

3 flasker
Kr. 1.098,-

www.altinusvin.dk

Nyhed - 1 lite
r!

Cortes de Cima - Tinto 
Portugal
Denne vin er produceret af druerne Aragonez - også 
kaldet Tempranillo (45%), Syrah (30%), Touriga Nacional 
(15%) og Petit Verdot (10%), der er dyrket i Alentejo-
regionen i Portugal. Vinen har været lagret 12 måneder 
på 80% franske og 20% amerikanske egetræsfade. 

Det er en helt fantastisk vin med en delikat duft af modne 
frugter og krydret vanilje. Fyldig, silkeblød og intens 
frugtsmag efterfulgt af en lang og behagelig eftersmag.

Normalpris kr. 149,- pr. flaske
Tilbud  kr. 135,- pr. flaske

Julepris : 
12 flasker  kr. 1.500,-



   Taylor’s 
Late Bottled Vintage 2012
Portugal
Kr. 169,- pr. flaske - 1 liter!

3 flasker Kr. 450,-
Denne Late Bottled Vintage port har 
været lagret på store egetræsfade. 
Det er en elegant portvin en intens og 
velafbalanceret duft af sorte kirsebær 
og modne frugter. Den har en fyldig og 
kompleks, men samtidig blød, rund og 
saftig frugtsmag med noter af solbær, 
blommer og brombær. Portvinen har 
bløde og velintegrerede tanniner.

   Taylor’s Quinta de Vargellas
Vintage Port 2008
Portugal
Vejledende udsalg - Kr. 650,- pr. flaske 

Vores normalpris - Kr. 399,-

Julepris så længe lager haves:
Kr. 350,- pr. flaske
Druerne til denne portvin er dyrket i 
Dourodalen på Quinta de Vargellas. 

Det er en elegant portvin med intens, 
næsten sort farve og fyldig duft af solbær 
og vilde bær samt noter af lakrids og 
sirup. Den har en utrolig intens og fyldig, 
men samtidig fløjlsblød smag, kraftige 
tanniner samt en lang og behagelig 
eftersmag med masser af saft og kraft.
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Taylor’s Vintage Port 2003, 2007 og 2009 
- 3 fantastiske årgange!

1 flaske af  
hver årgang

Normalpris Kr. 3300,-

 SUPER JULEPRIS  
Kr. 1500,-
- så længe lager haves

Taylor’s
Vintage Port
Portugal
Druerne til Vintage-
portvinene fra Taylor’s 
dyrkes i Dourodalen på 
Taylor’s egne vingårde, 
Quinta de Vargellas og 
Quinta de Terra Feita, 
hvis jorde begge er 
klassificeret i gruppe 
A, som er den absolut 
bedste gruppe. 

Mikroklimaerne 
på de to gårde er 
meget forskellige, 
og det resulterer i 
komplekse og kraftige 
portvine, som er 
særdeles velegnede til 
henlægning.

Portvinene har alle 
været lagret 2 år på 
egetræsfade. Det 
er velstrukturerede 
portvine med masser af 
kraft, som er særdeles 
velegnede til desserter, 
chokolade og ost eller 
som et glas efter et 
godt måltid mad.

www.altinusvin.dk



www.altinusvin.dk

Taylor’s 
Fine White Port

Portugal
Kr. 105,- pr. flaske

En elegant portvin med 
en flot klar lysgul farve 

samt en intens og delikat 
duft af tropiske frugter, 

honning og egetræ. Den 
har en frisk, blød og 

rund frugtsmag. Vinen 
bør serveres afkølet og 

henlægges ikke for længe.

Taylor’s 
Fine Ruby Port

Portugal
Kr. 99,- pr. flaske

Det er en flot portvin 
med en dyb rubinrød 

farve samt intens og frisk 
duft af modne frugter. 
Den har en fyldig og 
frugtig smag samt en 

behagelig eftersmag. Den 
bør serveres afkølet og er 

drikkeklar nu.

Taylor’s 
Fine Tawny Port

Portugal
Kr. 99,- pr. flaske

Det er en flot portvin med 
en dyb rødbrun farve 

samt dejlig duft af modne 
frugter, krydderier og 

egetræ. Den har en meget 
blød og rund smag af 

jordbær og svesker samt 
en behagelig eftersmag. 

Serveres let afkølet.

Til ris a la mande eller  til en hyggelig stund...

Taylor’s 
First Estate

Portugal
Kr. 139,- pr. flaske

Det er en dejlig portvin, 
som har lagret på 

egetræ i 4 år. Elegant og 
velafbalanceret duft af 

modne frugter. Den har 
en fyldig, men samtidig 

utrolig blød og behagelig 
frugtsmag samt en god, 

blød eftersmag.

Taylor’s 
10 year old 

Portugal
Kr. 239,- pr. flaske

En utrolig elegant portvin, 
som har lagret 10 år på 
egetræ. Flot farve og 
delikat, intens duft af 

modne frugter, chokolade 
og egetræ. Den har en 
blød og rund frugtsmag 
samt en meget lang og 
behagelig eftersmag.

Taylor’s 
20 year old

Portugal
Kr. 399,- pr. flaske

En fantastisk portvin, 
som har lagret 20 år på 
egetræ. Delikat og let 
krydret duft af modne 
frugter og egetræ. Den 
har en fyldig og kraftig 
smag samt en lang og 

behagelig eftersmag med 
let krydrede noter.
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Til jul, nytår eller blot til de 
ekstraordinære øjeblikke.
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   Duc de Foix 
Cava Brut
Spanien
Kr. 89,- pr. flaske

Denne mousserende vin 
er produceret af druerne 
Xarello (50%), Macabeo 
(35%) og Parellada (15%).

Den har en flot klar, gul 
farve, en frisk, blød og 
frugtig smag samt en lang 
og frugtagtig eftersmag.

Vinen er særdeles velegnet 
som aperitif, til ris-, 
fjerkræ- og fiskeretter samt 
milde oste.

   Duc de Foix 
Cava Semi Seco
Spanien
Kr. 89,- pr. flaske

Denne mousserende vin 
er produceret af druerne 
Macabeo (40%), Xarello 
(40%) og Parellada (20%).

Vinen har en flot, lys 
gylden farve og en fin, 
kraftfuld duft af blomster 
og honning. Perlende 
frisk, fyldig og let sødlig 
smag samt en lang og 
behagelig eftersmag.

Denne vin er perfekt som 
aperitif eller til f.eks. milde 
oste, ris- eller pastaretter.

   Duc de Foix 
Cava Brut Rosado
Spanien
Kr. 99,- pr. flaske

Denne mousserende 
vin er produceret af 
100% Trepat-druer, der 
er omhyggeligt udvalgt 
blandt de bedste druer.

Den har en flot pink farve 
og delikat duft af friske 
frugter og blomster. Frisk, 
men samtidig fyldig og 
frugtrig smag, fine bobler 
samt en behagelig og 
vedvarende eftersmag.

Vinen er særdeles velegnet 
som aperitif, men prøv 
den også gerne til retter 
med fisk og skaldyr.

1 2 3

Om vinhuset Covides
Covides er et kooperativ, grundlagt i 1964, der 
er beliggende i Penedès i Spanien. Her råder 
kooperativet over ca. 2.300 hektar vinmarker. 
Kooperativet har p.t. ca. 650 aktive medlemmer 
fordelt over mange forskellige byer i Penedès-
området. Der bliver årligt produceret vin af ca. 24 
mio. kilo druer - al afhængig af hvor god høsten er.

Penedès er yderst velegnet til vindyrkning, da dette 
område har milde vintre og ikke for tørre somre. 
Området er endvidere meget kendt verden over for 
såvel sine vine samt sin gode madkultur.

www.altinusvin.dk
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   Cuvee Nature
Frankrig
Kr. 335,- pr. flaske
70% Pinot Noir, 30% Chardonnay. Denne harmoniske champagne er med det lave 
restsukkerindhold meget autentisk. Diskret duft af stenfrugter som fersken og abrikos.  
Ren og utrolig elegant frugtsmag med noter af kandiserede frugter og mandler. God syre.

   Brut Tradition
Frankrig
Kr. 349,- pr. flaske
70% Pinot Noir, 30% Chardonnay. Delikat blomsterduft med noter af citrusfrugter.  
Frisk, næsten silkeblød og utrolig elegant smag med noter af mandler. God syre.

   Brut Rosé
Frankrig
Kr. 359,- pr. flaske
90% Pinot Noir, 10% Chardonnay. Delikat duft af vilde jordbær og vanilje med krydrede 
noter. Let sødlig og cremet frugtsmag som henleder tankerne på blommer og jordbær.

   Grand Cru
Frankrig
Kr. 389,- pr. flaske
60% Pinot Noir, 40% Chardonnay. Denne Grand Cru champagne er perfekt som aperitif 
til livets store øjeblikke og festlige lejligheder. Fyldig duft af hvide frugter, citrusfrugt og 
blomster. Frisk og cremet smag med god syre og flot harmoni.

   Millésime 2006 Grand Cru
Frankrig
Normalpris kr. 670,- pr. flaske
50% Pinot Noir, 50% Chardonnay. Denne Grand Cru årgangschampagne har stor 
personlighed og er særdeles velegnet som aperitif til festlige lejligheder. Let krydret og 
intens duft af stenfrugter, honning og tørrede frugter. Frisk, fyldig og cremet smag.

Julepris kr. 570,- pr. flaske
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Ølsmagning
Tid: 30. januar 2019, kl. 19.00 - 21.00

Sted: Jyllingehallen, Planetvej 35, 4040 Jyllinge

Bryggerier: Einstök (Island) og Baladin (Italien)

Øl-guide: André Hirschsprung, ølsommelier

Pris pr. person: 

Kr. 175,-
Inkl. 1 stk. TeKu-glas 
til at tage med hjem 
efter smagningen.

Yderligere information:
www.altinusvin.dk

Dreaming of a white Christmas...

White Ale
Hvedeøl, 33 cl, Island

Kr. 21,- pr. flaske

Arctic Pale Ale
Pale Ale, 33 cl, Island

Kr. 21,- pr. flaske

Doppelbock
Juleøl, 33 cl, Island

Kr. 30,- pr. flaske

Juleøl brygget på portvin...

Husk også...

Austmann - Quinta do Nöel
Juleøl, 33 cl, Norge
Quinta do Nöel består af en belgisk inspireret 
Brown Ale, som derefter er blandet med portvin 
fra den prisvindende vingård ”Quinta do Pégo”. 
Øllen er en dessert i sig selv, der let kan nydes 
med julekager, godt selskab og en varm pejs.

Normalpris kr. 42,- pr. flaske

Julepris v/ 6 stk: Kr. 35,- pr. flaske

www.altinusvin.dk
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Velkommen til vores verden af kvalitetsvine og gode tilbud!

Vin er vores passion. Og oplevelsen af at finde lige netop den vin, som passer til maden 
eller arrangementet, vil vi gerne formidle gennem vores eget engagement og vores 

viden. Derfor giver vi os også tid til at betjene jer, enten når I besøger os eller ringer.

Fra vores hyggelige lokaler i Jyllinge, ved Roskilde Fjord driver vi vores virksomhed, 
som har fokus på spændende vine til konkurrencedygtige priser, høj service og kvalitet. 

Her har vi vores vinudsalg og smagelokale, hvor vi også afholder vinsmagninger og 
arrangementer samt udbyder vinskole for private og for virksomheder.

Alle vore leverandører og producenter er nøje udvalgt, og vi sælger kun varer som vi på 
forhånd selv har smagt. Det er vigtigt for os, at vi ved hvordan varerne er produceret og, 

at vi har et godt forhold til alle vore leverandører, uanset størrelse.

Vi hjælper med individuelle vin– og delikatessegaver, vin i gaveæsker og gavekurve 
- i alle størrelser og prisklasser. Desuden er vi samtidig leverandør af større partier til 

eksempelvis fester og in-house lager i jeres virksomhed.

Vi ønsker jer en glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår!

De bedste julehilsner

Altinus Vin

Der tages forbehold for trykfejl. Alle priser er inkl. moms. Udvalgte tilbud er kun gældende så længe lager haves.


