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Vi har indledt et samarbejde 
med en god kollega og ven i 
branchen, som blandt andet 
har specialiseret sig i Bourgog-
ne vine. Det betyder at vi for 
fremtiden kan tilbyde udvalgte 
flasker herfra—blandt andet en 

rigtigt dejlig Crement! 

Prosper Maufoux er et familie-
firma, stiftet i 1860 af Prosper 
( efterfølgerne i Maufoux-
familien er Cyprien, Pierre og 
Vincent)  Hjemmehørende i 
byen Santenay, som er i den 
sydlige del af det "rigtige Bour-

gogne".    

 

Prosper Maufoux er egentligt 
et handelsfirma (negociant) 
men gør dog det at de opkøber 
druer (eller den frisktgærede 
most) og selv færdiggør og 
kæler for vinene (negociant-

eleveur) 

 

Ingen af disse drueopkøb er fra 
mangeårige kontrakter - men 
derimod mangeårigt tillidsfuldt 
samarbejde.   Som Pierre siger 
det, hvad hjælper det vi har 
kontrakt på dem hvis de leve-

rer dårlige druer? 

 

 

Pierre haft uforlignelig betyd-
ning for vores viden og forstå-
else af vine generelt og Bour-
gognevin i særdeleshed. Profes-
sionel med en velgørende di-
stance til sin metier og et solidt 
glimt i øjet.  Et stort menneske 

- og store vine. 

Prosper Maufoux har i dag 
amerikanske ejere, og er efter 
nogle år med manglende inve-
steringer virkelig vokset i kvali-

tet de sidste 5-6 år. 
 Dette er en tør udgave af den 

"burgundiske champagne".  

Crementen bliver lavet efter 
champagne-metoden. Elegante 
og forfriskende bobler der 
næsten giver garanti for et godt 
nyt år, og som passer til appeti-
zers, alene eller sammen med 
en let middag/frokost. Vi synes 
dog ikke den matcher søde 
kagedesserter, men så meget 
er der jo heller ikke i en enkelt 

flaske… 

Prisen per flaske er 100,- 

Flaskerne er klar til salg... 

 
 

Vi ønsker alle vore kunder et godt nytår... 

EGEN IMPORT AF VIN FRA 
MIDDELHAVSOMRÅDET - 
DIREKTE SALG TIL 
PRIVATE OG 
VIRKSOMHEDER. 
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Nyhedsbrev fra  
 

Bobler & Nytårsvine! 
 

Korte nyheder: 

• Vores nye samarbejde 
betyder udover 
Crement de Bourgogne, 
også dessertvin fra Beau-
mes de Venise. Mere om 
dette i næste nyheds-

brev. 

Prislisten: 

(pris/stk v. 6 stk — 

stykpris for Bib) 

Garrus Rouge Bib 180 

Garrus Rosé Bib 180 

Chardonnay Bib 180

CDP. Selection. 55 

Laroque Rosé 60 

Laroque CDB Blanc 75 

Laroque Rouge trad. 65 

Laruque Mourvedre 75 

Laroque Cupa Num. 95 

M.Redon C. d, Rhône 65 

M.Redon Lirac Rouge 80 

M.Redon CNDP  150 

Fleurie Tradition 65 

Fleurie Grille Midi 75 

Fleurie Oak Cask 75 

Chiappini Ferruggini 70 

Chiappini Felciaino 90 

Chiappini Guado d.g. 250 

Chiappini  olivenolie 75 

Foulaquier Voiletta 65 

Foulaquier Rosé 75 

Foulaquier Rollier 99 
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Vi har også fundet 2 gode bud 
på den røde vin til nytårsaften, 
og sælger dem stykvis til 6 
styks rabat pri-

sen i december. 
 
Felciaino fra 
Chiapinni er 
vores italienske 
bud på en kraft-
fuld og elegant 
vin til nytårsme-
nuen. Vinen er 
lavet på 70% 
Sangiovese 
druer, og 15% 
Cabernet 
Sauvignon, og 

yderligere 15% Merlot. 

 

Den er modnet I rustfri 
ståltanke I mindst 6 måneder, 
før den er tappet til yderligere 
lagring. Den har rubinrød farve, 
med duft strejf af kirsebær og 
violer. Sangivesen gør denne 
vin til en meget behagelig ople-
velse allerede når den er ung, 
med fine tanniner, god frugt og 

en fin lang eftersmag. 
Felciaino koster 90,- per 

flaske. 
 
Le Rollier er en af Mas Foula-
quiers bedste vine, og er lavet 
på 60% Gre-
nache, og 
40% Syrah, 
med 18 må-
neder i be-
tontanke.  
Dette er en 
elegant vin, 
med gemme-
potentiale, og 
masser af saft og kraft., duft og 
mineralsk eftersmag. Le Rol-

lier koster 99,- per flaske,  
 


