
 

 
 

  

 

 

Tilbud på julens vine og 
julemarkeder 

  
  

 

Her er årets sidste nyhedsbrev fra Vikalivino, nu hvor julen står for døren. Vi 

har fundet de gode flasker frem og giver her tilbud på vine, der kan ledsage den 

kraftige mad i julen, hvad enten man er til den fyldige Amarone, eller mere 

slanke vine på eksempelvis Nebbiolo druen. Fælles for de udvalgte rødvine er 

en lang fadlagring, der giver mere kraft og fylde samtidig med, at der stadig 

opretholdes en tydelig oplevelse af frugt. 

Du kan helt sikkert også finde en god vin til nytårsaften.  

 

Alle vores tilbud gælder frem til 31.december, eller så længe lager haves.  

Mød os til:  

Åbent hus Ågerup 11. december kl. 10-20 
eller 

Juletræssalg på Amager, Persiensvej 27, 2300 København S. 
Vikalivino står klar med julevin 4.december kl. 11-15  

11. december kl. 10-13 og 19.december kl 11-15 
 

 

  

 
 
 

Juletilbud 

 



 

Barbaresco 100% Nebbiolo 

Begge vine er typiske slanke vine på Nebbiolo druen og med masser af kraft 

og frugt. 

 

Ada Nada 

Barbaresco Valeirano DOCG 2017. Dejlig fadlagret 12-14 mdr. på barrique og 

6-8 mdr på flaske før frigivelse.  

Normalpris 200 kr/stk. Juletilbud 170 kr/stk. 
 

Ada Nada Barbaresco "Elisa" Rombone DOCG 2018. 

18-20 mdr. på store fade og 6 mdr. på flaske før frigivelse. Druer fra Ada Nadas 

mark i Rombone, et af de bedste områder for Barbaresco.   

Normalpris 315 kr/stk. Juletilbud 270 kr/stk. 
 

. 

 

 

            

   
 

  

Barolo 100% Nebbiolo  

2016 var et godt år i Piemonte og Barolo fra dette år har et godt 

lagringspotentiale. Disse vine er dog også klar til at kunne nydes nu.  



 

 

Cascino Sòt Barolo 2016 DOCG. 

Denne vin har lagret ca. 30 mdr. på store tønder i slavonsk eg. 

Normalpris 300 kr/stk. Juletilbud 240 kr/stk 

 

Tre Pile Barolo Bussia DOCG 2016. 

Lagret 24 mdr. på store tønder.  

Normalpris 300 kr/stk. Juletilbud 240 kr/stk. 
   

 

 

        

 

   
 

  

 

Chianti Classico og Brunello 100% sangiovese 

 

Altiero Chianti Classico Riserva DOCG 2016.  

Kraftig Chianti vin på 100% sangiovese med blødgjorte taniner efter 24 mdr. på 

500L tonnaux.  

Lad denne vin trække nogle timer i karaffel, og der åbner sig en fantastisk vin 

med god frugt.  

Normalpris 165 kr/stk.. Juletilbud 120 kr/stk. 



 

 

 

Sesta di Sopra. 
100% sangiovese med saft og kraft. 

Sestas Rosso har lagret 12 mdr. på barriques. 

Brunelloen er lagret mindst 24 mdr. på 30hL slovenske fade.  

 

Rosso di Montalcino DOC 2017 

Normalpris 190 kr/stk. 

Juletilbud 160 kr/stk. 
 

Brunello di Montalcino DOCG 2014 

Normalpris 400 kr/stk 

Juletilbud 340 kr/stk. 
   

 

 

              

 

   
 

  

 



 

Corte Rugolin Valpolicella Classico Ripasso DOC 2017 

Mosten fra de pressede druer til denne vin gærer 10 dage i skallerne fra de 

pressede druer til Amarone, deraf navnet Ripasso, at ri-passere. Derved fås en 

vin med mere fylde. Efterfølgende lagres vinen 12 mdr. på barrique. 

Normalpris 135 kr/stk. 

Juletilbud 110 kr/stk. 
 

Corte Rugolin Amarone della Valpolicella Classico Riserva "Monte Daniele" 

DOCG 2013. 

Hvis du er til en god Amarone til julemaden, har vi et godt tilbud på topvinen fra 

Corte Rugolin. Lagret 36 mdr. på barriques/tonneaux. 

Denne årgang fra Corte Rugolin har fået den højeste udmærkelse "Tre Glas" i 

den førende italienske vinguide Gambero Rosso. 

Normalpris 325 kr/stk. 

Juletilbud 275 kr/stk.  
 

 

           

 

   
 

  

Ada Nada 

Spumante di Qualità Bianco Brut 100. 



 

Denne Spumante på 100% nebbiolo er produceret Metodo Classico, 

hvor 2.gæring foregår i flasken på samme måde som ved produktion 

af Champagne. 

Den går perfekt som velkomstdrink eller som ledsager til kransekage 

nytårsaften. 

Normalpris 140 kr/stk. 

Juletilbud 120 kr/stk.     
 

 

 

  

 
 

 

Varme julehilsner 

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 
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