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Åbent hus med smagning 

 

 

Vi har nu fået endnu en vin hjem fra Sesta di Sopra fra Montalcino. Det er Sestas mindste vin 

produceret på 100% Sangiovese og lagret 6 mdr på ståltank. Her får du en god og  kraftig vin, hvor 

frugten står alene uden påvirkning fra fadet. 

Kom og smag denne perle af en Sangiovese vin. 

Pris 125,- pr.stk. 

Tilbud på dagen 100,- pr.stk.  

 

Der vil også være mulighed for at smage andre vine denne dag. 

  

Ågerup - 7.december kl. 11-16 

Søborg - 8.december kl 11-15  

  

 

Vikalivino på Ågerup julemarked 

 

Vikalivino deltager igen i år på Julemarked i Ågerup Sognegård. Her kan du smage flere af 

vores vine. 

  

fredag 29.november kl 17-20, lørdag 30.november kl 11-16 

og søndag 1.december kl 11-16 

  

Se mere om julemarkedet på vores facebook side. 

 

Julekonkurrence 

 

Vi har igen i år en julekonkurrence på facebook, hvor du kan vinde et "sæt" bestående af 

olivenolie fra Poggio al Sole og en flaske Recioto fra Corte Rugolin. Du kan læse mere om 

olivenolien og dessertvinen på vores hjemmeside.  

Deltag i konkurrencen her:  https://www.facebook.com/vikalivino.dk/ 

  

 

  

Vinen til Jul og Nytår 

https://mailchi.mp/97c1016ffbea/nyhedsbrev-august-1232097?e=99f09c4c0c
https://vikalivino.us15.list-manage.com/track/click?u=c71e8d71c3c3105daa45b7374&id=c3d9a41d53&e=99f09c4c0c


 

Det er snart tid til at tænke over vinen til julemaden. Vinene skal have kraft til at modstå ande- 

og flæskestegen, de brunede kartofler og rødkålen. Vi har sammensat nogle tilbud på gode 

vine, der matcher, og tilbuddet gælder frem til d. 29.december eller så længe lages haves. 

Skriv en mail, SMS eller ring og aftal afhentning af din eventuelle bestilling. 

  

 

 

Altiero 

Chianti Classico Riserva DOCG 2015 

 

 

 

Altieros Chianti Classico Riserva er en god kandidat til 

julevinen. Sangiovesedruen har gode tanniner og de 

24 mdr's fadlagring er med til at sikre saft og kraft.  

Pris 165,- pr.stk 

Julepris 140,- pr.stk. 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

Poggio al Sole 

Chianti Classico Gran Selezione DOCG 2014 

 

 

Gran Selezione er klassifikationen over Riserva med 

krav om minimum 30 mdr's lagring. Vinen fra Poggio 

al Sole har lagret 30 mdr på barrique. Produceret på 

100% sangiovese og denne vin har både elegante 

tanniner og fyldig frugt. 

 

Pris 225,- pr.stk 

Julepris 190,- pr.stk 

 

 

 

 

 

 

  
 



 

 

Sesta di Sopra 

Rosso di Montalcino DOC 2017 

 

 

 

Vinene fra Sesta fra en dejlig balance mellem gode 

runde tanniner og fyldig frugt med et strejf af vanille. 

Sestas Rosso er lagret på barrique 12 mdr. hvilket 

giver en kraftig vin, med hvor smagen af frugt stadig 

er fremtrædende. 

 

Pris 190,- pr.stk 

Julepris 160,- pr.stk 

 

 

  
 

 

 

Sesta di Sopra 

Brunello di Montalcino DOCG 2014 

 

Vinene fra Montalcino er noget af det ypperste, der 

produceres på Sangiovese druen i Toscana. Brunello 

lagres mindst 24 mdr. på fad hvilket også gælder for 

Sestas Brunello, i dette tilfælde 30 hL store Slovenske 

egefade. Dette giver en kraftig vin, men hvor 

påvirkningen fra egefadet ikke bliver dominerende og 

derved overdøver smagen af frugt. 

 

 

Pris 400,- pr.stk 

Julepris 350,- pr.stk 

 

  
 



 

 

Corte Rugolin 

Valpolicella Classico Ripasso  DOC 2015 

 

Vinene fra Valpolicella går også til julemaden, hvis du 

er til vine med lidt mindre syre. Denne Ripasso har, 

som navnet antyder, under maceration (10 dage) været 

tilsat det friskpressede kvas fra Amaronen og har 

dermed tilvundet ekstra fylde. 

Herefter 12 mdr's lagring på barrique.  

Her får du meget vin for pengene, hvis du ikke vil gå 

det sidste stykke og købe en flaske Amarone til jul. 

 

Pris 135,- pr.stk 

Julepris 115,- pr.stk 

 

 

  
 

 

Corte Rugolin 

Amarone de Valpolicella Classico Riserva DOCG 

Monto Danieli 

 

Topvinen fra Corte Rugolin med druer fra deres 

bedste. 3 mdr på tørrestativer, hvor sukkeret 

koncentreres, herefter 50 dages maceration på 

skallerne afsluttet med 36 mdr's lagring på en 

blanding af barrique og de lidt større tonneaux. Her 

får du en vin med kraft og fylde, men uden en 

dominerende sødme, som desværre ofte 

karakteriserer de lidt for billige tilbud på Amarone i 

supermarkeder.  

 

Du kan også vælge den lidt billigere Crosara de la 

Strie, der har samme tørretid og maceration, men har 

lagret 24 mdr på fad. 

 

Monte Danieli årgang 2012 

Pris 325,- pr.stk 

Julepris 285,- pr.stk 

 

Crosara de la Strie årgang 2012 

Pris 265,- pr.stk 

Julepris 230,- pr.stk 



 

  
 

 

  

 

Varme vinterhilsner 

Hanne, Karina, Søren og Carsten 

  

Du kan læse mere om vores vin på vikalivino.dk 

Vi arrangerer vinsmagning til enhver lejlighed - kontakt os gerne med spørgsmål. 

 

  

 

  

 

   

 

 

Vikalivino Aps 

Karina og Carsten - Anlægsvej 25, DK-2860 Søborg 

Hanne og Søren - Dyssevej 24, DK-4000 Roskilde 

 

 

Kontakt os på 

cj@vikalivino.dk  

mobil 53562860 

sh@vikalivino.dk 

mobil 60729414 

 

Ønsker du at ændre på, hvordan du modtager disse emails? 

Du kan opdatere dine indstillinger eller afmelde dette nyhedsbrev. 
 

 

mailto:cj@vikalivino.dk
mailto:sh@vikalivino.dk
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