Larsen Copenhagen A/S
“House of West Australian Wine”
Engros pris- og bestillingsliste – august 2017

Pris pr stk.
excl. moms
v/min. 12 stk.

Pris pr. stk.
inkl. moms
v/min. 12 stk.

Bestilling

Willow Bridge, ”Water Dancer”, Cab./Merlot, 2014

48,00

60,-

_____fl.

Willow Bridge, “Dragon Fly”, Estate Shiraz, 2014

58,40

73,-

_____fl.

Willow Bridge, “Dragon Fly”, Estate Shiraz, 2015

58,40

73,-

_____fl.

Willow Bridge, “Dragon Fly”, Cabernet/Merlot, 2015

58,40

73,-

_____fl.

Happs, Merlot, 2011

68,80

86,-

_____fl.

Happs, “Tintanello”, 2006

69,60

87,-

_____fl.

Willow Bridge, “Solana”, Tempranillo, 2009

71,20

89,-

_____fl.

Happs, Pinot Noir, 2014

75,20

94,-

_____fl.

Happs, ”East of Alice”, Nebbiolo/Tinta Cao/Touriga, 2014

75,20

94,-

_____fl.

Happs, P.F. Red (uden tilsætningsstoffer) 2011

79,20

99,-

_____fl.

Happs, Cabernet/Merlot, 2010

92,00

115,-

_____fl.

Willow Bridge, ”Gravel Pit”, Shiraz/Viognier, 2011

97,60

122,-

_____fl.

97,60

122,-

_____fl.

Rødvine
Denne 60% Cabernet/30% Merlot holder 13,4% og alle druerne kommer fra den kønt beliggende
vingård i Ferguson Valley. Du finder solbær og tørret tobak med et lag af friskbrændt kaffebønner,
mørk chokolade og nøddesmag.

En årgang af Shiraz, som Willow Bridge er så gode til med 13,5% alkohol. Aroma er mokka og
mørke bær-frugter, mens smagen er fyldig og røget til start, men viser søde hindbær og blommer med
nøddeagtig garvesyre, der holder det hele sammen med et tvist af krydderi.

Endnu en årgang af Shiraz med 14% alkohol. 95% Shiraz og 5% Grenache. Aroma er mokka og
mørke bær-frugter, mens smagen er fyldig og røget til start, men viser søde hindbær og blommer med
nøddeagtig garvesyre, der holder det hele sammen med et tvist af krydderi. Kan lagres op til 6 år.

71% Cabernet, 27% Merlot og 2% Shiraz giver aroma af mørk chokolade, solbær, rosemarin og ceder.
Smags-paletten byder på morbær og mørk chokolade afsluttende med en fin garvesyre.

Denne 90% Merlot og 10% Malbec viser attraktiv mørk frugt og kirsebær med noter af skovbund og
tjære på ”næsen” - ganen siger mørk og rød frugtsmag med strejf af mynte og tomatblad. Dejlig blød
med finkornet taniner. 13,6% alkohol.

Navnet på denne vin oversat fra spansk betyder “dette blæk”, og hentyder til farven. Druerne i denne
vin er Shiraz, der giver fløjlsblød struktur og sød frugt, Tempranillo, der tilfører tanniner og vægt til
paletten samt Sangiovese, der tilfører krydderi og en særlig karakter. Winemakers ønske er først og
fremmest at udtrykke frugtsmag mere end egefad. Derfor er der anvendt 3-4 år gamle fade.

Den spanske Rioja drue Tempranillo tilsat 14% Malbec for at dæmpe Tempranilloens ekstreme karakterer, har givet en komplet og spændende vin. Paletten er stram og frugtagtig med en buket af friske
kirsebær med nogen cremet vanilje i fin balance.

En ”Bourgogne” fra det sydlige Margaret River til en super pris! Aromaen viser jordbær, kirsebær,
tranebær og vanilje. De modne jordbær og tranebær finder du også i smagspaletten. En let til medium
vin med god frugtintensitet og en god syre.

En rigtig spændende nyhed – lavet i ønsket om at optimere kombinationen ”god mad + god vin! Der er
anvendt italienske og portugiske arter – 51% Nebbiolo + 27% Tinta Cao + 16% Touriga + 6% Tannat.
En kompleks aroma visende mørke kirsebær, blomme, trøffel og sorte oliven. Klare taninerne med en
vis tørhed efterlyser ønsket om god mad.

En spændende vin for alle, der ikke tåler tilsætningsstoffer! Der er nemlig ikke anvendt konserveringsmidler, deraf navnet ”Preservative Free”. Vinen holder 14% og består af Pinot, Merlot og Petit
Verdot. En medium fyldig vin med kirsebær, blommehud, mørk chokolade og rabarber og med en blød
garvesyre!

Medium til fuld bodied vin, der viser mørk frugt, sorte oliven, lidt tomatblade og eukalyptus toner. På
tungen finder du solbær, blomme, mørk chokolade med antydning af mokka, ceder og spansk peber.
Klar, med blød garvesyre. Har ligget 12 måneder i nye franske egefade.

En rigtig “hitter”! En drøm af en Shiraz med 3% Viognier og 1% Riesling (hvidvinsdruer). Aromaen
giver nødder og karameller og en stor æske krydderier. Paletten fortæller om rig karamel fra eg i
starten og videre til fin frisk frugt. Modne nøddeagtige tanniner runder smagen af!

Willow Bridge, ”Gravel Pit”, Shiraz, 2015

En ny årgang af ”Den med spaden”, men nu i en 100% Shiraz udgave med ny label visende hvor
vinparcellen er placeret. Spaden er væk, men vinstokkene er de samme, der vokser, hvor den gamle
grusgrav ligger. Så ”Same – same, but a little different”!
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Rødvine
Wignalls Wines, Pinot Noir, 2015

Vi fortsætter med vores oversøiske ”Bourgogne”-vin. Faktisk nr 7 i rækken! 2015 var en speciel kold
Sæson og en sen høst – perfekt for Bourgognetyper i Albany vinregionen. Sort frugt med kirsebær,
blommer og underliggende toner af eg. En skøn lang blød medium eftersmag! Alkohol 14,3%

98,40

123,- _____fl.

Happs, Cabernet Sauvignon, 2013

108,00

135,-

_____fl.

Three Hills, Grenache/Shiraz/Mataro, 2009

115,20

144,-

_____fl.

Three Hills, Nebbiolo, 2010

127,20

159,-

_____fl.

Three Hills, “Charles Andreas”, 2002

130,40

163,-

_____fl.

Three Hills, Grenache, 2007

152,80

191,-

_____fl.

Three Hills, Shiraz, 2003

159,20

199,-

_____fl.

Willow Bridge, “Black Dog” Shiraz, 2008

188,80

236,-

_____fl.

Willow Bridge, “Black Dog” Shiraz, 2012

188,80

236,-

_____fl.

Klassisk vin fra et af de bedste områder for denne drue sort, nemlig ”Three Hills” i det sydlige Margaret
River. Beskåret og plukket ”by hand”! Gæret i stålbeholdere og modnet på franske egefade i 12
måneder. Paletten er stram med god syre og tydelige tanniner, en kombination som giver vinen, den
klassiske tørre struktur, man forventer fra dette område! Kodeordet hedder diskrete tomatblade!

Det sydlige Margaret River og kombinationen af 63% Grenache, 33% Shiraz og 4% Mataro (Mourvedre)
giver en unik ”GSM”. Duften vil lede dig mod sort oliven, viol og rød frugt med lidt kaffe og krydderi.
Smagspaletten går i retning af rig rød frugt, en pikant bouquet og antydning af eukalyptus og urt.
Paletten er blød med fin strukturerede tanniner og med en lang, let kridtagtig eftersmag. 12 måneder
på små franske fade, fulgt af 2 år i flaske med kork.

En super “Barolo”-vin fra Margaret River – 100% Nebbiolo druer lagret på 4 år gamle franske egefade.
Intens sur-kirsebær, mørke frugter, sort oliven, bitter chokolade og grøn blommehud med typiske fine
tørre Nebbiolo-taniner.

92% Cabernet Sauvignon fra et af sine bedste år. Opnåede i januar 2006 at blive én blandt de 5 bedste
af 800 prøvesmagte Cabernet’er i vinmagasinet ”Winestate” og nr. 1 ud af 80 vine i sin klasse i Perth
Royal Show i 2006. Bouquet af rød bærfrugt, mynte og sort oliven. Paletten giver solbær med strejf af
tobak, mynte og ceder. ”A classic Margaret River” som fortsat vil udvikle sig.

En 100% ren Grenache, nok mest kendt fra dyre GSM vine fra Chateauneuf du Pape og Rioja. 2 år på
gamle franske fade og 16% alkohol giver skønne toner af hindbær, kirsebær og krydderi. Gavesyren er
lang og blød med en varmende eftersmag af alkohol. Et spændende bekendtskab, som skal smages!

Koncentrerede aromaer af hindbær, blomme, julekage med krydderier og peper og en palette af moden
frugt med søde hindbær, blomme, mynte og kompot. James Halliday gav den 5 glas (rating på 94).

Top vinen fra Willow Bridge, hvor der sker en løbende udvælgelse af vinen gennem hele forløbet og kun
det bedste er godt nok. Toner af frisk kaffe, sveskekompot, muskat og kanel fulgt af smag af søde
blommer, mokka og vanilje. Fin nøddeagtig ege garvesyre afslutter paletten med et tvist af syre.
Lagring: håndtere nemt mere end 10 år.

Der gik 4 år før druerne i den specielle ”Black Dog” Shiraz parcel i 270 meters højde viste gode takter
nok til at opfylde kravene til gårdens topvin. Vinen skal leve op til sit ry som ”sort som en hunds
indvolde”! Vinen er skøn nu, men vil helt sikkert vinde yderligere ved lagring. James Halliday siger
frem til 2036.
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Hvidvine
Willow Bridge, “Water Dancer”, Semillon/Sauvignon Blanc, 2015

48,00

60,-

____fl.

Willow Bridge, “Water Dancer”, Semillon/Sauvignon Blanc, 2016

48,00

60,-

____fl.

Willow Bridge, “Dragon Fly”, Estate Sauvignon Blanc/Semillon, 2014

56,00

70,-

_____fl.

Willow Bridge, “Dragon Fly”, Estate Sauvignon Blanc/Semillon, 2015

58,40

73,-

_____fl.

Willow Bridge, “Dragon Fly”, Estate Chardonnay, 2016

58,40

73,-

_____fl.

Willow Bridge, “Dragon Fly”, Estate Chenin Blanc, 2014

56,00

70,-

_____fl.

Wignalls Wines, Unwooded Chardonnay, 2015

58,40

73,-

_____fl.

Happs, Viognier, 2011

80,00

100,-

_____fl.

Happs, Verdelho, 2011

80,80

101,-

_____fl.

Willow Bridge, “Fumé”, Sauvignon Blanc, 2010

81,60

102,-

_____fl.

Castle Rock Estate, Riesling, 2012

84,00

105,-

_____fl.

Happs, Chardonnay, 2010

87,20

109,-

_____fl.

Willow Bridge, “G1-10”, Chardonnay, 2015

97,60

122,-

_____fl.

Alle druerne kommer fra den skønne vingård i Ferguson Valley. Vinen viser en intensitet af frisk tropisk
frugt, citrus frugter og en smule urter, som er typisk for Geographe-regionen omkring Bunbury.
En ”value for money” hvidvin!

Endnu en årgang af denne friske hvidvin, bestående af 56% Semillion, 36% Sauvignon Blanc og
8% Chenin Blanc. Smagspalletten viser frisk lime, grøn mango og passionfrugt med et stænk af lavendel.

Denne 60% SB og 37% Semillon, der holder 12,3%, giver lidt aroma af tropiske frugter, men mere af
lime og snebær og fennikel. Paletten siger lime og grapefrugt. Teksturen er tør med nogle krydderier og
citronagtig syre.

Denne nye årgang indeholder 66% SB og 34% Semillon, der holder 12,5%. Den giver aroma af
passionfrugt, tropiske noter, Kiwifrugt og lime smag. Paletten er sprød og forfriskende med en dyb
bouquet og en fin lang eftersmag.

Denne nye årgang indeholder 87% Chardonnay og 13% Chenin Blanc og har en alkohol procent på
13,3%. 70% har været på brugte egefade, mens resten kun har været på ståltanke. Smagsnoter viser
citrus og hvide stenfrugter med stænk af lemonblomst og krydderier. Medium body, nektariner, lime og
grapefrugt understøttet af let eg med en fin struktur og balance.

100% Chenin Blanc med 12,7% alkohol kommer fra Geographe i W.A. og ikke Loire dalen i det nordvestlige Frankrig. God syre giver en velafbalanceret tør stil p.g.a det varmere klima.
Næsen siger gedeblad, moskus over søde grønne æbler. Smagspaletten sørger for mere frugt, pærer,
kvæde og sød nektar. Afslutningen har en tvist af velafbalanceret syre.

Endnu en årgang af denne forfriskende hvidvin. En relativ kølig og forlænget gæringsperiode på
ståltanke var vigtig ved fremstilling af vinen. Ganen opfanger grapefrugt, fersken og pære med frisk
syre.

En spændende hvidvin i sortimentet! Aroma af abrikos, orange blomster, pære og kvæde, med
antydninger af citron og stjerneanis. En fuld aromatiseret vin med sød frugt, der viser smag af pære,
mandel, frisk abrikos, honning, melon og grapefrugt. Vinen er frisk og behagelig med en fin sart smagspalette.

Og så var det en perfekt sæson for hvidvine i det sydlige Margaret River, da man undgik de højeste
temperaturer! Vinen har en intens sød frugtpalette af modne nektariner og tropisk frugt med antydning
af krydderier og hvide fersken. God syre og lang eftersmag med en let olieret struktur, der passer fint
til krydret mad.

Som navnet antyder, er der tale om en let røget Sauvignon Blanc, som først blev lavet af Robert
Mondavi i Californien i midten af 1970erne. Den har et ekstra lag af struktur og kompleksitet. Moskus,
krudtrøg, passionsfrugt, frisk strandurt og citrongræs. Et stjerneskud til maden fra kølige Pemberton.

Vi har hjemtaget en sending i en ny årgang, da årgang 2010 blev så godt modtaget. Det kølige
Porongurup i Great Southern er det bedste område for Riesling af høj karat! Citrus karakterer af lime og
citron. Den naturlige syre er velafbalanceret og giver en mineral struktur og skøn længde. Som aperitif
eller til fisk!

Fra Chardonnay’ens højborg Margaret River! En kompleks vin med alle de pikante elementer, du
forventer fra en god Chardonnay – frugt, gær og eg! Vinen viser fersken, grapefrugt, pærer og syltet
citron bouquet med en let Biscuit tone. Vinen kombinerer sprød syre med en kremet palette og en lang
eftersmag af diskret eg og kridtagtige mineraler.

En hvidvin fra øverste hylde hos Willow Bridge. Udviklet på egefade (30% nye franske) i op til 10
måneder. Aroma af udpræget stenfrugt, hovedsagelig nektariner med lime og grapefrugt samt lidt
grillede nødder og krydderier. Smagspaletten viser styrke og vægt af frisk stenfrugt med kridtagtig
mineralsk syre og længde. Vil udvikle sig yderligere i op til 10 år.
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Øvrige
Willow Bridge, Mousserende Hvid, 2010

92,00

115,-

_____fl.

Happs, ”Pale Gold”, 2010, (Hvid portvinstype/dessertvin)

84,00

105,-

_____fl.

159,20

199,-

_____fl.

Prøv en mousserende hvidvin lavet efter traditionel champagnemetode og baseret på Pinot Noir og
Chardonnay til Nytår eller når noget skal fejres! I tilgift smager den virkelig af noget. Du finder:
jordbær med et vink af champignon – pærer og nektariner, nøddeagtig og cremet. Eftersmagen er frisk
og tør med en snært af æblejuice lignende syre og frisk toast. Du kan også vælge den uden at der er
noget at fejre!!!

Denne spændende portvinstype af hvide druer holder kun 16% mod de sædvanlige 18%, hvilket
betyder mere frugtsmag. Paletten frembringer toner af pærer, hvide fersken og grapefrugt. En
fantastisk dessertvin.
Tip: Prøv at komme lidt knust is og et stænk af lime i og vupti en ny og anderledes velkomstdrink!

Happs, Very Special Old Muskat

Vi kunne ikke lade være med at hjemtage denne helt specielle gamle Brown Muscat, som kommer i 50
cl flasker. Vinen stammer fra midten af 80erne og opbevares udendørs under tag på gamle egefade.
Beholdningen er ca. 3000 liter og der tappes og kommes ny høst til fra meget gamle stokke med lavt
udbytte. Intens aroma af tørret frugt, taktstok, julekage, flødekaramel, sveske og nøddeagtige noter.
En sød vin med en lang, lang eftersmag. 15% alkohol. En sjælden og speciel vin til dessert, kaffe eller
”on its own”! Prøv at hør englene synge!

Smagepakker – Prøv dig frem og find ”guldet”
Bland selv din egen smagepakke a 12 flasker - Pris udgør summen af flaskernes engrospris pr. stk. v/minimum 12 stk. inkl. moms.

___ stk.

___ stk.

___ stk.

___ stk.

___ stk.

___ stk.

___ stk.

___ stk.

___ stk.

___ stk.

___ stk.

___ stk.

Du er velkommen til at afgive din ordre pr. post, telefon eller E-mail.

Leveringsoplysninger

Vælg levering & betalingsmåde
Levering
__ Afhentes
__ Levering til adresse

Navn:
Firma:

Betaling
Adresse:
Postnr.:

By:

Telefon:
E-mail:

__ Kontant
__ Forudbetaling på konto:
4180 4001 298 216
__ Forudbetaling via faktura
__ Efterkrav + gebyr kr. 35,__ Anden aftale

Skriv din e-mail og modtag vores nyhedsbrev med info
om nye vine, tilbud m.m.

Ved køb af min. 12 flasker leveres frit i Storkøbenhavn, ellers leveres til laveste fragttakst.
Du er velkommen til at bestille en kasse med 12 stk. assorterede (blandede) vine.
Der tages forbehold for prisændringer, fejl og udsolgte varer.
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