
VINSMAGNING
08. JUNI 2016 

BRUNELLO
 BAROLO & BØF

✤KOM OG OPLEV EN SUPER SPÆNDENDE 
SMAGNING MED STORE BRUNELLO’ER - 
STORE BAROLO’ER OG EN GOD BØF !!! 
En unik mulighed for at smage store italienske vine fra 
store producenter i gode årgange. Vinene vil blive 
præsenteret under middagen. Grillmester Bjørn vil 
grille vores bøffer som skal udfordre vinene !

✦TIL DENNE SMAGNING ER DER KUN 
PLADS TIL 18 PRS. !! 
Her gælder “først til mølle princippet” !!! 

✤PRISEN PR. DELTAGER ER KUN 499,- ALT 
INKLUSIV !B 
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  FAKTABOX 

  TIDSPUNKT:        ONSDAG D. 08. JUNI 2016 KL. 17.30  

  ADRESSE:              KASSEN MED VIN, STRANDLODSVEJ 9C, 2300 KØBENHAVN S 

  BETALING:        BANKOVERFØRSEL TIL KLUBBENS KONTO: REG 6512, KONTO 3053 010589 

  TILMELDING:        SENEST  FREDAG DEN 31. MAJ 2016  TIL SASVINKLUB@GMAIL.COM 

BRUNELLO & BØF
Sangiovese er en af Italiens helt store druesorter og 
samtidig den mest plantede af de blå sorter. Dens store 
udbredelse betyder, at der både laves nogle af italiens 
bedste vine, men størstedelen er og bliver ordinære. 
Selve sorten er derfor ingen garant for kvalitet alene, 
men derimod spiller område og producent den 
afgørende rolle. 
Sangiovese er at finde i hele Italien, men yder sit 
absolut bedste i mellemitalien, mere præcist i Toscana, 
hvor den står bag vinene fra Brunello di Montalcino og 
Chianti. 
Sangiovese bliver i stigende grad plantet i de oversøiske 
lande. Den er derfor at finde i vine fra Californien og 
Australien. I Californien kalder man ligefrem vinene for 
Cal-Ital, altså californiske vine, lavet på italienske 
druesorter.   

✤ Brunello er et synonym for Sangiovese, der primært 
benyttes i Toscana, Italien. 

BAROLO & BØF
Det siges om Barolo, at den er vinenes konge og 
kongernes vin! Større kan det vist ikke blive. Barolo har 
sit velklingende navn fra landsbyen Barolo, der ligger i 
Langhe. Barolo har en kendt lillebror, Barbaresco, som 
den ofte sammenlignes med. Fællestrækkene er, at 
Barolo og Barbaresco altid laves 100% på Nebbiolo. 
Nebbiolo er den kvalitetsmæssige bedste blå sort i 
Piemonte. 
En Barolo er som ung lukket og præget af barske 
tanniner, men allerede efter et par år begynder den 
gradvist at åbne sig op. Farven skifter til teglrød og 
bevæger sig over mod orange, jo ældre en Barolo bliver. 
Duften er meget kompleks og indeholder alskens røde 
bær og mørke frugter. Aromaerne spænder over både 
florale elementer og mørkere noter som trøffel, 
chokolade og lakrids, der alle ændres jo ældre den 
bliver. Frugten går fra at være frisk til tørret. Det 
samme gælder for de florale elementer, der går i 
retningen af tørrede blomster og urter. En Barolo er en 
aromabombe, der skifter karakter med alderen, men 
uden at miste sin intensitet. 
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✦ BRUNELLO FIGHT BRUNELLO & BØF

BAROLO & BØF✤ BAROLO FIGHT

2009 LA CASA, CARPARZO                  499,- 
Farven er dyb, mørk og varm rød. Duft og smag er intens og meget 
kompleks med nuancer af røde, solmodne frugter, krydderier, vanille og 
engelsk lakrids. 
Generel holdbarhed: 20 – 30 år afhængig af årgang.

2009 RIO CASSERO, CAPARZO                 249,- 
Rio Cassero har den dybe, rubinrøde farve, og vil med alderen få en klassisk 
rødbrun kant på glasset. Den har en blød og afrundet karakter og samtidig 
meget frugt og elegance, med en god dybde og koncentration. Man finder 
typiske nuancer af peber, kirsebær og marcipan, men det er dog finessen og 
frugten som kommer frem til sidst, med lette nuancer af bær.

2009 IL PARADISO DI FRASSINA              499,- 
Denne vin er summen af en selektering af de bedste Sangiovese Grosso-
druer. Kompleksiteten og elegancen kendetegner denne vin. Farven er intens, 
rubinrød og i duften afspejler nuancer af krydderurter, hvid peber og lidt 
vanille. Dyb, klassisk Brunello smag. Selvom der er tanniner er det dog 
finessen som dominerer. Server den til rødt kød, vildt, gerne med svampe, 
bær og grønt.

2009 TRE CIABÓT, CASCINA BALLARIN                   359,- 
Barolo ”I tre Ciabot” fremstår tæt og rubinrød i glasset. I duften møder man 
mørke roser og violer men også nødder, læder og kaffe. 
I smagen finder man også en smule marcipan og flotte krydderier. Det er en 
meget fyldig og sødmefuld rødvin med masser af kraft med en lang 
eftersmag. Vinen er særdeles velegnet til vildt eller oksekød.

2006 BUSSIA, CASCINA BALLARIN                 499,- 
Barolo Bussia har en flot dybrød og intens farve og er meget fed på glasset. I 
både duft og smag finder man komplekse nuancer af violer, solbær, mandler, 
krydderier og chokolade. Eftersmagen er meget lang med en rigtig god 
balance mellem sødme, frugt og styrke. En topvin med stor klasse.

2009 DAGROMIS, GAJA                 499,- 
I Dagromis finder man masser af karakter, intensitet og kompleksitet. 
Rødvinen har en meget intens mørkerød farve. I duften finder man 
karakterer af hindbær, brombær, solbær og lakrids samt nuancer af vilde 
blomster, tørrede urter og krydderier. I smagen er rødvinen meget 
struktureret med en god fedme og en meget charmerende velour.


