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Rosé-tsunamien er
over os!
Det længe ventede forår har været noget af en lurendrejer i år:
først fik vi pæne varmegrader i slutningen af marts, som senere blev til aldeles kølige temperaturer
efter påske - for så lige at give lidt duft af sommer igen - forleden! Noget atypisk - også vurderet ud
fra salget af rosé, som vi knapt havde fået hjem i den nye årgang 2015, da vi fik de første
varmegrader over 15 grader!

Men nu er de her - alle de herlige rosé'er - og der er nok af dem i år. De er næsten væltet ind over
os, fordi vi tror på, at vi får en dejlig lang og varm sommer!** Det fortjener vi efter den forholdsvis
kedelige, grønne vinter. Vi skal ud på terrassen, altanen og stranden og nyde de liflige dråber af
sydlandsk sommer. Grillen skal tændes, stegen skal nydes - ja, sammen med et godt og smagfuldt
glas rødvin.

Vi har planlagt to vinsmagninger inden sommerferien. Den første - hvid- og rosévinssmagning -
finder sted den

tirsdag d. 7. juni 2016 kl. 19.30

Der er max. 2 pladser tilbage på denne smagning, hvorfor vi har planlagt en ekstra smagning af
sommervine (hvid/rosé/rød) den

torsdag d. 16. juni 2016 kl. 19.30

her på Sønderborgvej 3 J. Tilmelding er nødvendig på www.cavalcade.dk eller på
info@cavalcade.dk

Du kan i dette nr. af nyhedsbrevet læse om:

� Portræt af en vinproducent: Chateau Viranel!
� Og nu: ROSÉ-TID!
� Restkassen (på www.cavalcade.dk)!
� Sommeren BIB'er!

De bedste forårshilsner

Erik S. Andersen 
Vinhandler

http://www.cavalcade.dk


Portræt af en vinproducent: Chateau
Viranel
For ca. 2 år siden læste jeg for første gang om Chateau Viranel, der er en familieejet vingård i
Languedoc, Sydfrankrig. Mere
præcist lokaliseret i Saint-Chinian.

Vingården ejes og drives af de to karismatiske brødre, Nicolas og Arnaud Bergasse-Milhé, som
har taget arven seriøst op og i dag
fremstiller nogle af det store
områdes allerbedste vine.

For godt nok har familien
produceret vin i mange år, men det
er først med disse to unge gutter
ved roret, at Viranel for alvor
melder sig i toppen af markedet.

F.eks. blev topvinen "Cuvée V" af
det internationale magasin
Decanter, bedømt til at være blandt de 20 bedste vine fra hele Sydfrankrig. Da området er
verdens største sammenhængende vinområde, siger det lidt om den bedrift det er, at lægge sig i
toppen af områdets - ofte langt dyrere - vine.

Fornyligt fik en af de andre vine, "Tradition rød" en flot-flot anmeldelse i magasinet Gastro

Det var den placering, som gjorde at jeg rettede henvendelse til Arnaud. De så heldigvis også et
potentiale i at handle med os, så der var hurtigt skabt et match!

Populært sagt anvender de traditionel vindyrkningsmetoder, kombineret med moderne
vinifikationsmetoder, som altså giver nogle enestående resultater. I nogle af vinene anvendes - for
området atypiske druesorter - som f.eks. Cabernet Sauvignon, Merlot, Alicante Bouchet, Cabernet
Franc mv. - hvilket jo er med til at give vinene et helt andet udtryk, end det man oftest forbinder
med moden sydfransk vin.

Generelt opnår Viranel-vinene meget høje vurderinger i de store magasiner - hvert år!

P.t. har vi følgende vine fra Viranel: (priser pr. fl.)

Cuvée V, rød, 109 kr. 
Tradition, hvid, 75 kr. 
Tradition, rosé, 70 kr. 
Tradition, rød, 75 kr. 
Trilogie, rosé, 65 kr. 
Trilogie, rød, 68 kr.

Nu har du chancen for at læse om og prøve Viranel-vinene ved at klikke og bestille her

http://cavalcade.dk/index.php?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=viranel


Og nu: ROSÉ-
TID!
Jo, som anført i lederen, vælter det ind
over os nu med dejlige rosé-vine fra
vores dygtige producenter.
Modtagelsen af årets rosé'er er næsten
lige så vigtig, som når landmændenes
køer skal på græs første gang :-) Det er
stort og hold op, hvor har vi glædet os
til det: nemlig at smage de nye, sprøde
og liflige dråber!

Rosé-vin har mange
anvendelsesmuligheder, hvilket også

er afspejlet i vores udvalg i år. Der er både rosé til aperitiffen, til frokosten og for den sags skyld
også til en god grillret. Og selvom de fleste forbinder rosé med sol og sommer, kan mange af
rosé'erne også nydes såvel i efterår som i vinter, hvis man ønsker en lidt lettere vin, som ikke giver
ubehag efterfølgende (ved normal indtagelse!).

Lige nu har vi følgende rosé'er på lager: (priser pr. fl.)

Chateau de Bonhoste, 58 kr. 
Chateau de Bonhoste, 5 liter BIB, 245 kr. 
Domaine de l'Olivier, 63 kr. 
Cave Gigondas, 65 kr. 
Chateau Viranel, Trilogie, 65 kr. 
Chateau Viranel, Tradition, 70 kr. 
Cave d'Estezargues, 5 liter BIB, 240 kr.

Vinene kan købes i vores webshop her!

http://cavalcade.dk/index.php?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=ros%C3%A9


Restkassen!
Måske har du endnu ikke set det på hjemmesiden,
men vi har oprettet et nyt menupunkt, som hedder
"Restkassen".

Restkassen rummer de vine, som vi har meget få af
tilbage af og/eller en vin, som har skiftet årgang, og
nu kun findes i meget lille kvantitet.

Vinenes kvalitet står vi fuldtud inde for og faktisk
kan du i Restkassen finde vine, som er optimalt
modne - og ofte endda til en nedsat pris!

Så kast et blik ned i Restkassen og se om ikke der
skulle være noget for dig også!

Sommerens
BIB'er!
Bag-in-box (BIB) bølgen er kommet for at
blive! Fordi det er nemt at håndtere en
boks vin og samtidig undgå et stort
forbrug af emballage. Det tiltaler mange
forbrugere i dag og det har producenter
så taget ved lære af.

Så mange større producenter tilbyder
forskellige vine på boks, hvor lidt mindre
producenter helst stadig aftapper sin vin
på flaske.

Hos os har vi ligeledes konstateret en stigende interesse for BIB - især fordi man ved vores
udgaver af boksene - får et godt og charmerende glas vin til en næsten latterlig pris. F.eks. koster
vores dyreste BIB 245 kr., hvilket giver en "flaskepris" på 35 kr.!!!! Og så i en fin og velsmagende
udgave - det kan man da som forbruger kun bifalde.

Lige nu har vi disse BIB'er på lager: (alle 5 liters)

Cave d'Estezargues, hvid, 250 kr. (få tilbage) 
Cave d'Estezargues, rød, 240 kr. 
Chateau de Bonhoste, hvid, 245 kr. 
Chateau de Bonhoste, rosé, 245 kr. 
Chateau de Bonhoste, rød, 245

BIB bestilles her

http://cavalcade.dk/208-restkassen-
http://cavalcade.dk/135-bag-in-box
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