Sacred Hill Reserve
Chardonnay Hawke’s Bay
2017
Sublim Chardonnay fra Hawkes Bay i New
Zealand.

Passer godt til

Druerne stammer fra berømte
enkeltmark Riﬂeman’s Terrace, som
lægger navn til New Zealands
måske allerbedste Chardonnay!
Fremstillet i mellemfyldig burgundisk stil
med gæring og modning på små franske
egetræsfade samt bærmeomrøring.
Prisen ligger heldigvis langt under
tilsvarende kvaliteter fra Bourgogne…

..............

Lys gylden i glasset. Næsen byder på
herligt friske aromaer af citrus, pink
grape, nektarin og mango, samt elegante
strejf af hasselnød, lemon curd, ristet
mandel og vanilje. I munden lækker blød
og cremet med underliggende friskhed.
Lang og mineralsk ﬁnish med hints af
orientalske krydderier. Drik nu, eller gem
4-6 år fra høståret.

Servering:
10-13°C

90/100 Thomas Rydberg, Ekstra
Bladet
"Mørk fyldig chardonnay fra Hawke’s Bay.
Fersken i duften som fortsætter i smagen
med smør, citrus og vaniljenoter. Pænt
balanceret med en let krydret
afslutning."

5 stjerner Vinavisen
"En atypisk Chardonnay - men en utrolig
lækker hvidvin. Den dufter af modne
citrusfrugter, smager ﬁnt af nektariner
og har sarte, krydrede noter. Smagen
holder længe i munden og udvikler sig
med ﬂere smagsnuancer. Flasken har
skruelåg."

Drue:
Chardonnay

..............
..............
Gemmepotentiale:
4-6 år fra høståret

..............
Alkohol:
13,5%

..............
Anmeldelser:
90 Point
Ekstra Bladet

Vinavisen

Anbefales til ﬁsk og skaldyr, fjerkræ, lyst
kød, svampe, smør- og ﬂødebaserede
saucer samt faste oste. Nyd vinen ved
10-13°C
Reserve Chardonnay 2017 er fremstillet
på 100% Chardonnay fra topmarken
Riﬂeman’s Terrace i Hawkes Bay. Mosten
gærer på små franske egetræsfade, heraf
25% nye. Vinen modner 7 mdr. med
manuel bærmeomrøring som i
Bourgogne.
Sacred Hill er beliggende i Hawkes Bayregionen på New Zealands ”North
Island”, men fremstiller desuden vine fra
Sydøens berømte Marlborough-region. I
løbet af de seneste 25 år har dynamiske
David Mason og winemaker Tony Bish
forvandlet et lille, familiedrevet ﬁrma til
en international anerkendt producent
med et årligt output på ﬂere mio. ﬂasker
vin. Medejer er det Hong Kong-baserede
danske familiedynasti, Jebsen & Co Ltd.

Pr. ﬂ.

179,95
Pr. ﬂ. v/køb af 2 ﬂ.

159,95

Pr. ﬂ. v/køb af 6 ﬂ.

139,95

