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2016, Viognier Santa Barbara, Ampelos, 

Californien 

 

En intens hvidvin med stor personlighed. Viognier i hænderne 

på danske Peter Works vælter op af glasset med noter af 

moden melon, ananas og hvid fersken. Smagen er præget af 

en flot mineralsk intensitet, der åbner op for citrusfrugt og 

nyslået græs. God frugtsyre til at give en vin, der er velegnet 

til federe fisk og moden ost.  
 

Detailpris pr flaske 

265,-   

 

Scandinavian pris pr stk 

ved køb af 6 flasker 209,-  

 

Varenummer: 3225116 

 

 

 

 

 

 



 

2017, Rosé of Syrah, Ampelos, Californien  

 

En velsmagende, og næsten rødvinsagtig, rosé fra danske 

Peter Works. Friske noter af melon, appelsin og granatæble. 

Smagen er læskende, stadig med stor dybde og noter af friske 

røde bær og vandmelon. Fremragende balanceret med 

frugtsyre og modenhed. Perfekt sammen med laks, eller 

salater.  
 

Detailpris pr flaske 

215,-   

 

Scandinavian pris  pr stk  

ved køb af 6 flasker 169,- 

 

Varenummer: 3225017 

 

 

 

2016, Pinot Noir Santa Rita Hills, Ampelos, 

Californien  
 

Danske Peter Works har fremstillet denne balancerede Pinot 

Noir. Bløde tanniner smyger sig rundt i mundhulen med noter 

af jordbær, rosiner og frisk hvid peber. Vinen er medium 

fyldig og den modne frugtkarakter balanceres fint af tobak og 

chokolade noter. En god ledsager til fugl og lyst kød. 
 

Detailpris pr flaske  

239,- 

 

Scandinavian pris pr stk  

ved køb af 6 flasker 189,-   

 



Varenummer: 3225816 

 

2013, Syrache, Ampelos, Californien 

 

Fra danske Peter Work kommer denne kombination af Syrah 

og Grenache. En vin med blødhed, god syre og høj intensitet. 

Frugten skaber friskheden til at spille sammen med den 

intense mad, strukturen giver rygraden og så er 

kombinationen perfekt.  
 

Detailpris pr flaske  

269,- 

 

Scandinavian pris pr stk  

ved køb af 6 flasker 189,-   

 

Varenummer: 3225413 

 

 

 

 

 

2017, Sancerre Blanc, Lucien Crochet, 

Frankrig 
 

En sprød Sancerre med stor åben duft af hyldeblomst, nyslået 

græs og friske grønne druer. Smagen er intens med høj 

frugtsyre, der giver et godt modspil sammen med mad. Lang 

balanceret eftersmag med friske frugtnoter. En perfekt 

ledsager til lette fiskeretter, skaldyr eller tørre oste. 

 

Detailpris pr flaske 

189,- 

 

Scandinavian pris pr stk  

ved køb af 6 flasker 149,- 



 

Varenummer: 102717  

 

 

2018, Sancerre Pinot Rosé, Lucien 

Crochet, Frankrig 

 

Sancerre Rosé er en pragtfuld vin fremstillet på Pinot Noir. 

Denne vin fra topproducenten Lucien Crochet, lever til fulde 

op til Sancerres fornemme ry, en flot og frisk bouquet. En tør 

og karakterfuld smag, samt en eftersmag der understreger 

indtrykket af en velafbalanceret og elegant vin. 
 

Detailpris pr flaske   

189,- 

 

Scandinavian pris pr stk 

ved køb af 6 flasker 149,- 

 

Varenummer: 206817 

 

 

 



 

NV, Extra Brut, Gosset, Frankrig 

 

Er præcis og åbner flot op i næsen med noter af hvide 

blomster, grønne pærer og citrus. Smagen er elegant med 

små fine bobler, der er flot balanceret i vinen. Smagen byder 

på en bred vifte af moden frugt; citrus og stenfrugt som det 

primære. Hertil noter af lyst brød fra den lange lagring i 

kælderen og en fin og elegant eftersmag.  
 

Detailpris pr flaske  

359,- 

 

Scandinavian pris pr stk 

ved køb af 6 flasker 289,- 

 

Varenummer: 80001 

 

2017, Chablis 1.Cru Cote de Lechet, 

Bernard Defaix, Frankrig  

 

En kraftfuld Chablis 1.er Cru fra en af de bedste parceller. 

Intens duft med stor mineralitet, frisk citrus og stenfrugt. Helt 

ren balance i smagen hvor frugtintensiteten styres af 

frugtsyren. Dyb kompleks struktur med en fantastisk ren 

afslutning. 
 

Detailpris pr flaske 

229,- 

 

Scandinavian pris pr stk  

ved køb af 6 flasker 185,- 

 

Varenummer: 595217 

 

 



 

 

2015, Napa Valley Chardonnay, Starmont, 

Californien  

 

En fremragende og charmerende chardonnay der er åben og 

levende i glasset med duft af abrikos, modne æbler og 

mandarin. Smagen er fyldig med krydrede nøddetoner og 

varm moden frugt i skøn harmoni. Kombinationen af frisk 

frugtsyre og dyb modne frugt giver en vin der går godt med 

fed fisk og modne oste. 
 

Detailpris pr flaske 

225,- 

 

Scandinavian pris pr stk  

ved køb af 6 flasker 179,- 

 

Varenummer: 472615 

 

2018, Provence Rosé, Terres Blanches, 

Frankrig  
 

Helt lys i glasset med friske noter af små røde bær, typisk 

jordbær fra den dominerende grenache drue. En anelse 

rosenblade anes i duften og går fint igen i smagen. I munden 

er vinen frisk med god frugtsyre og herlig moden frugt til at 

give kompleksitet og dybde til vinen. En velbalanceret rosévin 

med flot længde, der vil passe glimrende til laks eller salater 

med lyst kød. 
 

Detailpris pr flaske 

149,- 

 

Scandinavian pris pr stk  



ved køb af 6 flasker 119,- 

 

Varenummer: 636018  

 

 

 

2016, Chambolle-Musigny Les Cras, 

Domaine Antonin Guyon, Frankrig  

 

Smuk klar i glasset med rød kant i sin ungdom. Duften byder 

på friske nuancer med røde kirsebær og violer til at give lidt 

kant. Elegant og delikat i sit udtryk med bløde tanniner og en 

klassisk Chambolle stil med cremet mundfølelse. 
 

Detailpris pr flaske 

499,- 

 

Scandinavian pris pr stk  

ved køb af 6 flasker 399,- 

 

Varenummer: 636416  

 

 

2016, Cabernet Sauvignon Paso Robles, 

Secret Cellars, Californien  
 

En helt klar og saftig Cabernet Sauvignon fra Californien. 

Tydelige noter af solbær, blomme og lidt animalske toner. 

Fadet melder sin ankomst i smagen med lidt vanilje, som 

ligger under den flotte modne frugtkarakter. Herlig stor 

moden frugt i den fyldige smag. En fremragende ledsager til 

kraftige kødretter, eller noget så enkelt som en bøf fra grillen. 
 

Detailpris pr flaske 

139,- 

 

Scandinavian pris pr stk  



ved køb af 6 flasker 109,- 

 

Varenummer: 626016  

 

  

2014, Parrina Rosso Muraccio, Parrina, 
Italien  

 

Enkeltmarksvin, hvor 80 % Sangiovese blandes med mindre 
mængder Cabernet Sauvignon og Merlot. Kombinationen 
giver en vin i flot balance og med god koncentration. Her 
dufter frisk af kirsebær og solbær, som understreges i den 
bløde fyldige smag. Tannin og frugtsyre tilfører vinen 
koncentration og balance. En god ledsager til kraftfulde 
kødretter. 
 

Detailpris pr flaske 
149,- 
 
Scandinavian pris pr stk  
ved køb af 6 flasker 119,- 

 
Varenummer: 463014 
 


