Vínin með
hátíðarmatnum
2021

1

Þegar góða veislu gjöra skal....er eins gott að velja réttu veigarnar

Vín og matur

Tolli Sigurbjörnsson Sommelier

2 Inngangur
3 Freyðandi og lystaukandi fordrykkir
4 Humar og sjávarréttir
5 Reyktur og grafinn lax
6 Hamborgarhryggur
7 Hangikjöt
8 Kalkúnn
9 Villibráð
10 Önd
11 Lambakjöt
12 Nautakjöt
13 Eftirréttir

Íslenski jólamaturinn er að mörgu leyti vínvænn en hann getur verið erfiður þegar kemur að því
að finna rétta vínið. Grunnhráefnið er oft eitthvað sem smellpassar með bestu vínunum:
hreindýr, rjúpa, önd, villigæs, lambakjöt eða naut.
Annað er erfiðara, ekki síst reykta og saltaða kjötið svo sem hangikjötið og
hamborgarhryggurinn.
Meðlætið getur líka verið bæði sætt og súrt sem auðveldar ekki málið þegar kemur að því að
para vínið.
Tolli Íslandsmeistari vínþjóna mælir með nokkrum vínum með vinsælustu hátíðarréttum
Íslendinga. Fjórar víntegundir með hverjum rétti en flest þeirra ganga að sjálfsögðu með
mörgum öðrum réttum.
Við hverja víntegund er vörunúmer ÁT.V.R, vínlýsing okkar og verð í vínbúðum
Njótum áfengis í hófi og göngum hægt um gleðinnar dyr. Minnumst þess að akstur og áfengi
eiga aldrei samleið.

Munum reglu númer eitt: Veljið það sem ykkur þykir gott, þetta eru nú einu sinni jólin…
*Fyrirvari um verðbreytingar í verslunum Á.T.V.R

Freyðandi og lystaukandi fordrykkir
Það er fátt betra en frískandi freyðivín til að undirbúa bragðkirtlana fyrir góða máltíð

VEUVE CLICQUOT BRUT

LA MARCA PROSECCO EXTRA DRY

CHAMPAGNE / FRAKKLAND
V.NR 00479, VERÐ 6.999 KR

ÍTALÍA
V.NR 22941, VERÐ 2.099 kr

Þetta er hið sígilda kampavín fyrirtækisins og auðþekkjanlegt á
hinum gula miða sínum „Carte jaune“. Blandað af Pinot Noir og
Pinot Meunier eru ríkjandi í blöndunni en Chardonnay
gefur þessu kampavíni jafnframt ferskleika og fágun. Þurrt og göfugt
kampavín með djúpri góðri bragðfyllingu og fínlegum ávexti, sítrus,
epli, kumquat, ferskjur, blómlegir tónar, brioche, vanilla og mikill
kraftur. Hentar hvort sem er eitt og sér eða með kampavínsmáltíð.

La Marca Prosecco kemur frá svæðinu Treviso í Veneto í
norðuhluta Ítalíu.
Fínlegur strágulur litur með líflegri kolsýru, ilmur af ferskum
sítrusávexti, hunangi og hvítum blómum, í munni þurrt og ferskt
með bragði af þroskaðri sítrónu, grænum eplum, grape og
míneralískir undirtónar.

VEUVE CLICQUOT BRUT ROSÉ

BAILLY LAPIERRE RÉSERVE BRUT

CHAMPAGNE / FRAKKLAND
V.NR 13129, VERÐ 8.299 KR

CRÉMANT DE BOURGOGNE / FRAKKLAND
V.NR 20689, VERÐ 2.698 KR

Rósakampavín eiga fátt sameiginlegt með rósavínum. Yfirleitt eru þau
framleidd þannig að Pinot Noir frá Bouzy svæðinu er bætt út í
kampavínið. Þetta eru bragðmikil kampavín sem njóta mikillar hylli.
Þau eru frábær með mat og jafnvel er hægt að bjóða upp á þetta
kampavín með nautakjöti.
Fallega ferskjubleikt að lit, svoldið ristað í nefi ásamt rauðum ávexti,
brómber, hindber og brioche. Hin fínasta bragðfylling, þurrt, míneralískt
og ferskt.

Þetta vín hefur strágulan lit, freyðir vel og fallega, nokkuð snotrar
stórar búbblur. Fersk angan af eplum, sítrus og gerjunarangan af
bakaríi, vanillu og kalk. Mjúk og lifandi fylling. Vín sem gert er
úr sömu þrúgum og sama aðferð og ekta kampavín nema bara
töluvert ódýrara.

Humar og sjávarréttir
Hvítvín og humar er sígild samsetning og gott að halda sig við klassíkina og velja vín úr
chardonnay-þrúgunni eða vín með svipuð einkenni,

fersk vín með góðum ávexti, blómleg og með smá sýrubiti.

CHABLIS PREMIER CRU „FOURCHAUME“.
LA CHABLISIENNE

BRAMITO CHARDONNAY
CASTELLO DELLA SALA

BOURGOGNE / FRAKKLAND
V.NR 10823, VERÐ 5.499 KR

UMBRIA / ÍTALÍA
V.NR 21809, VERÐ 3.299 KR

Fourchaume er ein allra frægasta Chablis Premier Cru ekran vegna
einstakra eiginleika sinna. Hún er staðsett rétt norður af sjálfu
þorpinu Chablis, snýr beint í suður og jarðvegurinn einkennist af
miklum kalksteini.
Fölgullið að lit með grænum glefsum, fínlegur, ferskur og blómlegur
ilmur af liljum, mildur sítrus, fíkjur og apríkósur áberandi ásamt
míneralískum áhrifum, þurr og fersk meðalfylling í munni, smá
vottur af eik. Tignarlegt vín fyrir humar, þorsk og í raun alla góða
sjávarrétti.

Castello della Sala er sögufrægur kastali í norðurhluta Úmbríu á
Ítalíu. Hann er nú í eigu Piero Antinori sem framleiðir þar hvítvín
sem flokkuð eru með þeim allra bestu á gjörvallri Ítalíu.
Vínið er fallega gullslegið með grænan blæ í köntum. Það er
fágað, ferskt og steinefnaríkt með flókinn kremkenndan karakter
frá eikinni, suðrænn ávöxtur, ananas, ferskjur, sykurlegnar
sítrónur og gul epli. Virkilega glæsilegt og fágað vín sem gefur
ekkert eftir og þolir afarvel samanburð við betri hvítvín
Bourgogne héraðsins í Frakklandi.

MONTES ALPHA CHARDONNAY

TRIVENTO CHARDONNAY RESERVE

ACONCAQUA COSTA/ CHILE
V.NR 06520, VERÐ 3.299 KR

MENDOZA / ARGENTÍNA
V.NR 07034, VERÐ 2.199 KR

Aurelio Montes ræktar Chardonnay-þrúgurnar í þetta vín á svæðinu
Aconcagua Costa en þar er Kyrrahafið í einungis um 7 kílómetra
fjarlægð sem gefur víninu mikinn ferskleika, steinefni og ,,coolclimate" einkenni. Aconcagua Costa fékk stöðu sem DOvíngerðarsvæði fyrir örfáum árum en þarna er m.a. að finna dalina
Casablanca og Leyda.
Ljósgyllt að lit, þéttur ilmur af hitabeltisávöxtum, ananas, apríkósur og
þétt sæt sítrusangan með finlegri en léttri eik. Ekta nýjaheims
Chardonnay með sínum öflugum ávexti og ristaðri, smjör, vanillu og
karmelluhúðaðri eik. Langt og saðsamt vín.

Argentínska vínhúsið Trivento í Mendoza framleiðir mörg góð
vín í mismunandi verðflokkum. Reserve er eins konar millilína
sem ávallt skilar góðum hlutföllum verðs og gæða.
Sítrónugult með grænum tón, fersk og seiðandi angan í nefi af
hitabeltisávöxtum, ferskjur, ananas, sætur lime-grape ávöxtur,
melónur og mangó ásamt vott af vanillu og reyk úr eikinni.
Þurrt, þétt og þægilega ferskt vín með góðri fyllingu þar sem við
bætist bragð af kókos og hvítu súkkulaði.

Reyktur og grafinn lax
Hér er flott að hafa vínin þurr og fersk og ekki skemmir fyrir smá ávaxtasæta.

RIESLING, DOMAINE TRIMBACH
ALSACE / FRAKKLAND
V.NR 18888, VERÐ 3.199 KR
Trimbach-fjölskyldan hefur komið við sögu vínræktar í Alsace í á
fimmtu öld. Það var hins vegar ekki fyrr en á nítjándju öld sem að
vínin frá Trimbach slógu rækilega í gegn þegar Fréderic-Emil
Trimbach fór með nokkur sýnishorn á heimssýninguna í Brussel árið
1898. Alla tíð síðan hefur þetta fjölskyldufyrirtæki í bænum
Ribeauville verið í röðum fremstu framleiðenda héraðsins.
Riesling vín frá Alsace eru almennt þurrari en þau þýsku og frábær
matarvín. Ljóssítrónugult að lit, fínleg angan, blómlegir sítrustónar,
sætur greipávöxtur og steinefni. Þurrt, ferskt og nokkuð öflugt í
munni, fersk og góð sýra. Ríkulegt og ávaxaríkt vín í góðu jafnvægi.

SANCERRE, PASCAL JOLIVET
LOIRE / FRAKKLAND
V.NR 07387, VERÐ 4.599 KR
Pascal Jolivet er eitt af stóru nöfnunum í franska vínheiminum þó að
þorpið hans Sancerre sé ekki stórt. Á hæðunum í kringum Sancerre og
nágrannaþorpið Pouilly kemst þrúgan Sauvignon Blanc stundum hvað
næst fullkomnum, ekki síst þegar meistarar eins og Jolivet eru við
stjórnvölinn.
Þetta vín frá Jolivet er ljóst og tært á lit, suðrænt, ferskjur, melóna og
þroskaður greipávöxtur. Brakandi ferskt í munni, bjart, míneralískt í
lokin. Vín fyrir t.d bleikju, lax, humar, krækling og ferskum geitaosti.

GRÜNER VELTLINER VOM HAUS
WEINGUT PFAFFL
AUSTURRÍKI
V.NR 16737, VERÐ 2.599
Þrúgan Gruner Veltliner ( sem er eins konar þjóðarþrúga Austurríkis )
er eitt helsta tromp austurrískrar víngerðar, fersk og með mikla breidd í
í ilm og bragði. Þetta vín er frá hinum margverðlaunaða framleiðanda
Pfaffl en af bestu víngerðum í Austurríki og European Winery of the
year frá hinu virta víntímariti Wine Enthusiast.
Fölgyllt að lit með grænum glefsum og perlar örlítið, yndislega
kryddað í nefi með crispy grænum eplum og safaríkum perum, í bragði
kemur fram hinn klassíski hvíti pipar ásamt sítrusávöxtum og
kryddjurtum, yndislega ferskt, lystaukandi og skemmtilegt vín.

CLOUDY BAY SAUVIGNON BLANC
NÝJA SJÁLAND
V.NR 08776, VERÐ 4.599 KR
Cloudy Bay er vínhúsið sem kom Sauvignon Blanc frá Nýja-Sjálandi
og svæðinu Marlborough á kortið þegar fyrsta vínið kom á markað
fyrir ca 30 árum. Það er enn með bestu vínhúsum Nýja-Sjálands.

Einstaklega arómatískt og mikið vín. Ferskar kryddjurtir á borð við
basil í bland við hitabeltisávexti, guava og passionávöxt. Í munni þétt
og stökkt með þroskuðum, sætum ferskjum, greip, límónu og
míneralískri sýru. Stórfenglegt vín sem sameinar kraft nýja heimsins
og fínleika þess gamla.

Hamborgarhryggur
Hann kann að vera vinsælasti jólaréttur okkar Íslendinga og yfirleitt ekki besti vinur
vínsins, hér krefst að hafa vínin ávaxtarík, berjamikil og lítil tannín í rauðvínum til að

PETER LEHMANN PORTRAIT SHIRAZ
BAROSSA / ÁSTRALÍA
V.NR 07360, VERÐ 2.999 KR

Dökkrúbínrauður litur með ríkulegum ilm af dökkum skógarberjum,
plómu, myntu og eik. Í munni meðalbragðmikið með mildri sýru og
mjúkum tannínum þrátt fyrir hátt alkahól, glefsur af plómusultu,
kirsuberjum, bláberjum ásamt kryddum og súkkulaðirúsínum. Vel gert
vín sem kemur manni á óvart. Vínið fær svo 12 mánaða þroskun í
stórum frönskum og amerískum eikarámum.

BEAUJOLAIS-VILLAGES. MOMMESSIN
FRAKKLAND
V.NR 22942, VERÐ 3.199 KR
Þetta er klassískt og gott Beaujolais frá Mommesin af vínvið sem er rétt
um 40ára gamall, en vínið er í milliflokki Beaujolais-vínanna, þ.e.
þeirra er fá að skeyta Villages aftan við heitið. Í nefi angan af rauðum
berjum, þroskuðum jarðarberjum, brómber og hindberjum, örlítið
kryddað. Ungt og ferskt í munni, afskaplega þægilegt, ávöxturinn
mjúkur en þéttur í sér. Það er ágætt að bera Beaujolais-vínin fram við
örlítið lægra hitastig en stofuhita, örlítið kæld, en ekki köld. Svona um
16-18 gráður. Hentar vel með ljósu kjöti, reyktu kjöti, ostum og jafnvel
feitum fiski á borð við lax og bleikju.

vega á móti milda saltinu og reyknum í kjötinu og sérstaklega ef meðlætið er í
sætari kantinum.

MONTECILLO CRIANZA
RIOJA / SPÁNN
V.NR 00133, VERÐ 2.299 KR
Vínin frá Montecillo þarf vart að kynna. Þessi Rioja-vín úr smiðju
Osborne-fjölskyldunnar hafa notið mikillar lýðhylli hér á landi frá því
að þau komu fyrst á markaðinn.
Kirsuberjarautt að lit, sæt og krydduð angan ( svona eins og nýbökuð
jólakaka ) með þroskuðum rauðum ávexti, bláberjasulta, plómur,
skógarber og kryddjurtir, meðalbragðmikið í munni með kröftugum
rauðum og dökkum ávexti, eik, vanillu, stjörnuanís, lyng og vott af
kaffi. Mjúk tannín og sæt tannín opna vel fyrir ávextinn. Vínið er látið
þroskast í amerískum eikartunnum í lágmark 18 mánuði og þónokkra
mánuði í flösku áður en sett er á markað.

ZWEIGELT VOM HAUS, WEINGUT PFAFFL
AUSTURRÍKI
V.NR 23565, VERÐ 2.599 KR
Zweigelt er hin rauða einkennisþrúga Austurríkis og varð til með
blöndun tveggja annarra austurrískra þrúgna, Blaufrankisch og St.
Laurent. Þetta vín er frá hinum margverðlaunaða framleiðanda Pfaffl,
sem á valið á dögunum besta víngerðin í Austurríki og einnig
European Winery of the year 2016 frá Wine Enthusiast.
Það sem slær mann um leið og það er smakkað er hversu einstaklega
balanserað, mjúkt og fágað vínið er. Ljósrúbínrautt að lit, vel
þroskað, svört og rauð kirsuber áberandi ásamt öðrum léttkrydduðum
berjaávexti, þurr og mild sýra, lítill tannín, mjög þægilegt og
silkimjúk áferð, jafnvægið nær fullkomið, matvænt vín.

Hangikjöt
Hangikjöt er sérlega erfitt þegar léttvín er annars vegar. Reykurinn og saltið valta yfir fínleika
betri vína og þá er ég ekki farin að tala um meðlætið.

PINOT GRIS RÉSEVE PERSONELLE
DOMAINE TRIMBACH
ALSACE / FRAKKLAND
V.NR 02973, VERÐ 4.998 KR
Einkenni Trimbach-vínanna er þroskaður og mikill ávöxtur, ber sem eru
tínd seint og ná fullri dýpt viðkomandi þrúgu en þó aldrei framleitt með
neinum votti af sætu. Rerserve Personelle er ein af topp-línunum frá
Trimbach og þetta Pinot Gris-vín er frábært dæmi um ekki bara stíl
hússins heldur líka hvers vín héraðsins eru megnug.
Sítrónugult að lit, öflug ilmkarfa, ristaðar hnetur, þurrkaðir sveppir,
þroskuð ferskja, hunang, mangó, apríkósa og reyktir tónar svona til að
auka enn á lýsingarorðin. Bragðmikil fylling, hálfþurrt, kryddað, smá
sæta, langt eftirbragð. Vín sem ber að taka með t.d foie gras,
austurlenskum sterkkrydduðum mat, gröfnu –og reyktu kjöti og fiski.

Það er eiginlega ekki hægt að fullyrða að neitt vín smelli vel að hangikjötinu, en
merkilega nokk þá eru það oft hvítvín sem ráða best við erfiðustu málin. Hentugast er
að velja hálfsæt hvítvín eða bragðmikið og kryddað rauðvín með nóg af berjasætu.

IL NOSTRO ROSSO
PUGLIA / ÍTALÍA
V.NR 22032, VERÐ 2.399 KR
Primitivo er líklega sú þrúga sem flestir tengja við Púglíu í dag, hér er
það hins vegar önnur þrúga að nafni Negroamaro sem ræður ríkjum en
nafnið mætti þýða sem sú dökka, beiska og þriðja þrúgan þó í litlu
magni Malvasia Nera og eru þrúgurnar lífrænt ræktaðar.

Rúbínrautt að lit, ilmur og bragð af rauðum berjaávexti, kirsuberjum,
trönuber og rósahnappi, mild og fersk tannín og vottur af kryddjurtum
og súkkulaði einnig í bragði, frábært ,,tutti-fruity" pasta-pizzu og
grillvín, gott að hafa örlítið svalt.

APOTHIC RED WINEMAKER´S BLEND

TERRATINI PRIMITIVO DI MANDURIA ORGANIC

KALIFORNÍA / USA
V.NR 21340, VERÐ 2.399 KR

PUGLIA / ÍTALÍA
V.NR 24210, VERÐ 3.399 KR

Þrúgurnar í Apothic koma af mismunandi svæðum, flestar frá Lodi.
Vínið er kokteill úr nokkrum þrúgum þar sem Zinfandel er
fyrirferðarmest í bland við Merlot, Syrah og Cabernet Sauvignon.
Vínið er mikið og gjöfult, þessi blanda á þrúgum hefur heppnast
sérlega vel þar sem fjölbreytnin ræður ríkjum. Rikuleg dökk ber,
brómber, sólber og svört kirsuber leika við bragðlaukana ásamt
sætum kryddtónum, vanillu, mokka og súkkulaði. Flauelsmjúkt með
góða fyllingu og mjúkt tannín. Vín sem vert er að smakka og það á
góða samleið með jólamatnum, svínakjöti, kjúkling, grillluðu
folaldakjöti og austurlenskum mat sem og mildum ostum. Vínið er
líka skemmtilegt að prófa léttkælt.

Manduria er eitt af lykilsvæðunum fyrir rauðvínsræktun í héraðinu
Puglia á suðurhluta Ítalíu. Vínið er dökkkirsuberjarautt að lit, mjög
þétt fylling og sætuvottur, sultuð ber, jörð og barkarkrydd. Vínið fær
svo 6 mánaða franska eikarþroskun, mjög svo dökkt og öflugt vín.

Kalkún
Kalkúninn er yfirleitt sveigjanlegur þegar kemur að vínum. Þetta er tiltölulega ljóst kjöt og
hlutlaust, en svo kemur meðlætið sem er oftast svoldið sætt og bragðmikið

GÉRARD BERTRAND RÉSERVE SPÉCIALE
CHARDONNAY
LANGUEDOC / FRAKKLAND
V.NR 20349, VERÐ 2.698 KR
Gerard Bertrand er einhver helsti frumkvöðullinn í vínrækt Suður-Frakklands
og hann hefur verið að taka alla vínrækt sína smám saman í þá átt að vera
lífrænt vottuð og lífefld eða „bíódýnamísk“. Það á þannig við um
Chardonnay-vínið í Reserve-línunni sem nú er orðið lífrænt vottað.
Ljóssítrónugult að lit með angan af suðrænum ávexti, ferskjum, apríkósum,
sítrus, eplum og smá smjöri, ferskt og bragðgott af feitum ávexti, svoldið
blómlegt, kröftugt í munni og langt eftirbragð. Vínið er gerjað á eikartunnum
að hluta til og viðurinn bætir við vott af vanillu og hnetum. Frábært með t.d
lax og humri.

GÉRARD BERTRAND RÉSERVE SPÉCIALE PINOT NOIR

og þá þarf að hafa álíka vín sem samsvarar því, betra er að velja léttari rauðvín og
ávaxtarík hvítvín.

DARK HORSE CHARDONNAY
KALIFORNÍA / USA
V.NR 22019, VERÐ 2.399 KR
Dark Horse er eitt mörgum vínhúsum í eigu hinnar kalifornísku Gallofjölskyldu, sem er einhver umsvifamesti vínframleiðandi heims. Dark
Horse vínin er framleidd í Modesto undir forystu víngerðarkonunnar
Beth Liston og er markmið hússins að framleiða djörf og kraftmikil
vín.
Ljósgyllt að lit, ríkulegt í nefi og bragði af bökuðum eplum og perum
ásamt ristaðri eik, karamelu og brúnkryddum, mikil bragðfylling, feit
og langvarandi eftirbragð.

DARK HORSE CABERNET SAUVIGNON

LANGUEDOC / FRAKKLAND
V.NR 02623, VERÐ 2.799 KR

KALIFORNÍA / USA
V.NR 22021, VERÐ 2.399 KR

Það hefur meðaldjúpan rauðfjólubláan lit og ilmurinn er kryddaður rauður
ávöxtur í ætt við hindber, kirsuber, jarðaberjasultu, dökk sultuð ber, mómold
og heyrúlla. Býsna ljúft, létt og þykkt í munni með góða sýru og mild tannín.
Það má greina smá eik þarna en þetta er fyrst og fremst ávaxtadrifið vín.
Vínið er ungt en samt mjúkt, fágað og vænt með léttum mat. Prófið að kæla
það í 15 mínútur í ísskápnum áður en þið smakkið það.

Djúp fjólurautt að lit, ilmur af morello kirsuberjum, hindberjasultu,
eik ásamt mildum ilm af fjólum, lakkrísrót og reyk. Algjör
kirsuberjabomba í munni, reykur, brúnkökukrydd og lakkrís og svo
kemur eftirá bragð af sólberjum, hindberjum og dökk súkkulaði með
espresso tvisti, vín með mikla fyllingu og juicy tannínum.

Villibráð
Með villibráðinni er hægt að fara margar leiðir, hreindýrið, krónhjörtur, rjúpan og villigæsin
kalla á hágæðavín, en gott er að vínin hafi svoldin þroska, mjúk tannín og

með góða berjafyllingu til að ráða við hið mikla og margslungna bragð sem villibráðin
gefur af sér.

CHATEAU CANTENAC BROWN

CHÂTEAU MUSAR

MARGAUX - BORDEAUX / FRAKKLAND
V.NR 03411, VERÐ 10.999 KR

BEKAA VALLEY / LÍBANON
V.NR 06372, VERÐ 5.998 KR

Cantenac Brown í Margaux er að öðrum ólöstuðum líklega það Grand Cru-vín
frá Médoc í Bordeaux sem hefur notið mestrar hylli á Íslandi síðustu
áratugina. Þetta er vín í klassískum Margaux-stíl úr þrúgunum Cabernet
Sauvignon, Merlot og Cabernet Franc. Margaux-vínin eru þekkt fyrir að vera
fínlegt og fáguð og Cantenac-Brown er gott dæmi um slíkt. Meðalaldur
vínviðsins er 32 ár, vínið hefur mikla lengd og getur haldið áfram að batna
svo áratugum skiptir ef það er geymt á góðum stað.
Mjög dökkt að lit, nánast sætur dökkur berjaávöxtur, sólber, plóma,
skógarbotn og eik. Þurrt vín, djúpt og svaðalega kröftugt með þéttum
tannínum.

Chateau Musar er eitt helsta “költ” vín heimsins, og á sér mjög harðsnúinn
hóp aðdáenda.
Múrsteinsrautt að lit og angan vínsins er mjög sérstök, eitthvað svo
framandi og villt sem verður vart staðsett, nema kannski í Beeka-dalnum.
Sultukenndur ávöxtur, sólber, þroskaðar plómur, fíkjur, maukuð rauð epli,
leður, lakk, mykja, hesthús, indverskt krydd og balsamik. Þykkur með
þægilega þroskuðum ávexti í munni og kryddað af kanill, lakkrís og
dökku súkkulaði ásamt fullt af þurrkuðum sætum dökkum berjaávexti
og töluverður reykur og jörð eins og alltaf í Musarnum mikla. Fersk sýra
og þroskuð mild tannin í stórskemmtilegu eftirbragi. Við elskum þetta
vín og segjum að þetta sé fullkomið vín með íslenskri villibráð.

CHÂTEAUNEUF DU PAPE, DOMAINE GUIGAL

CHÂTEAU L´HOSPITALET GRAND VIN ,,LA CLAPE"

RHÔNE / FRAKKLAND
V.NR 06420, VERÐ 6.999 KR

LANGUEDOC / FRAKKLAND
V.NR 20899, VERÐ 5.799 KR

Marcel Guigal er hinn ókrýndi konungur Rónardalsins og vínin hans eru
undantekningarlaust tæknilega fullkomin og glæsileg. Vín Châteauneuf-duPape eru líklega þekktustu vín Rhône-dalsins á Íslandi. Þau eru blanda úr allt
að þrettán þrúgum og þurfa langan tíma til að ná kjörþroska. Vín þaðan eiga
að vera þung og bragðmikil og henta því víngerðarstíl Guigals einstaklega vel.
Meirihluti vínsins kemur af mjög gömlum Grenache vínvið.
Dökkt að lit, kryddaður og heitur ávöxtur, þroskuð kirsuber, plómur og
sultaðaur ávöxtur, rabarbari, lavander, jörð, lakkrís og reykur. Þétt í munni,
kröftugt og flókið vín, hezlihnetur og súkkulaði. Verulega elegant og fágað.
Má vel geyma í all mörg ár. Fullkomið villibráðavín.

Hospitalet er eitt af vínhúsunum í Suður-Frakklandi sem að Gerard
Bertrand hefur fjárfest í á síðustu árum, ekra rétt við Miðjarðarhafið
skammt frá Narbonne og þetta er sannkallað suður-franskt ofurvín. Vín
verða ekki mikið öflugri og villtari en þetta.
Mjög dökkt að lit, þroskaðir dökkir ávextir, anís, ferskar kryddjurtir, kaffi,
tóbak og malbik í nefi, þarna er mikil jörð angan af garrigue, kryddum og
blómu Miðjarðarhafsins, feitt, heitt og öflugt í munni, kryddað og langt
eftirbragð. Vín sem þarf álíka kröftugan mat, villibráð, bragðmikla osta
eða pottrétti þar sem kjöt er eldað í víni, t.d hægeldaðir lambaskankar.

Önd
Jólaönd sem er elduð heil með fyllingu að hætti Dana eða bringur sem bornar eru fram
með til dæmis rauðvínssósu eða appelsínusósu að hætti Frakka þá er öndin alltaf eins

CHÂTEAU D´AGASSAC
HAUT MÉDOC - BORDEAUX / FRAKKLAND
V.NR 10114, VERÐ 4.599 KR
Agassac er fallegt Chateau eða vínhús á Haut-Médoc svæðinu í Bordeaux,
flokkað sem Cru Bourgeois en þau vín eru oft með bestu kaupunum. Þau eru
stór og mikil en ekki eins stór og mikil þegar kemur að verði og vín frá
mörgum öðrum svæðum Médoc.
Þroskaður dökkur ávöxtur, sólber, trönuber, kirsuber, reykur og eik. Vel
uppbyggt, þétt og þægileg tannín, við bætist bragð af pipar, kamfóru, myntu,
súkkulaði og nýmöluðu dökkristuðu kaffi. Mælt með umhellingu.

CLOUDY BAY PINOT NOIR

og sniðin að t.d góðu Bordeaux rauðvíni þar vínið mun njóta sín vel og öndin mun njóta
vel með henni.

ST. LAURENT RESERVE ,,ALTENBERG",
WEINGUT PFAFFL
NIEDÖSTERREICH / AUSTURRÍKI
V.NR 23564, VERÐ 4.999 KR

St. Laurent er ein af rauðu einkennisþrúgum Austurríkis, þetta vín kemur
frá víngarðinum Altenberg í norð-austurhéraðinu Niederösterreich og
er frá hinum margverðlaunaða framleiðanda Pfaffl en af bestu víngerðum
í Austurríki og European Winery of the year frá hinu virta víntímariti
Wine Enthusiast.
Vínið er mjög dökkt á lit, pakkað af berjaávexti, fínlegum kryddjurtum og
blómum í ilmi, ásamt blíðum og framandi eikaráhrifum, meiri fylling
kemur fram í bragði, safaríkar plómur, fínlegt vín í frábæru jafnvægi,
svolítið eins og topp búrgundarvín.

PRUNOTTO BARBARESCO

NÝJA SJÁLAND
V.NR 24520, VERÐ 5.499 KR

PIEMONTE / ÍTALÍA
V.NR 10196, VERÐ 4.599 KR

Cloudy Bay er vínhúsið sem kom Sauvignon Blanc frá Nýja-Sjálandi og
svæðinu Marlborough á kortið þegar fyrsta vínið kom á markað fyrir ca 30
árum. Það er enn með bestu vínhúsum Nýja-Sjálands.

Prunotto er gamalgróið vínhús í Piemont á Ítalíu. Það varð upphaflega til
þegar að Prunotto-fjölskyldan tók yfir vínsamlag bænda á Langhe svæðinu
á fyrri hluta síðustu aldar. Smám saman jóx húsinu ásmegin og fór í
samstarf við Antinori-fjölskylduna 1989 sem í fyrstu tók að sér dreifingu og
sölu á vínunum en síðan einnig víngerðina.
Barbaresco er lítið þorp í Langhe í Piedmont á Ítalíu sem ásamt
nágrannaþorpinu Barolo er heimavöllur Nebbiolo-þrúgunnar og einhverja
bestu rauðvína Ítalíu.
Ljósmúrsteinsrautt að lit, þurrt vín með rauðum viltum berjaávexti,
balsamikviður, fjólur og kryddjurtir. Kröftugt og elegant í munni, krydd og
lakkrís. Vín sem þolir nokkuð kröftugan mat eins og naut „Wellington“,
gæs, önd og hreindýr.

Rauðvínið úr Pinot Noir-þrúgunni er hins vegar ekki síður áhugavert. Ljós
rúbínrautt að lit, svoldið reykt í nefi af plómum, svörtum kirsuberjum,
rifsberjum, þurrkaðar kryddjurtir, sæt bökunarkrydd og leður, mjúkt og
þægilegt í munni, ferskt sýra og þétt steinefnarík tannín, öflugt eftirbrag

Lambakjöt
Með lambinu má í raun velja öll góð vín. Ef kjötið er gott og rauðvínið er gott þá eru meiri líkur
en minni á að þau smellpassi saman.

COTE DE IMAZ GRAN RESERVA
RIOJA / SPÁNN
V.NR 05802, VERÐ 3.798 KR
El Coto er með stærri vínhúsum Rioja þó það sé ekki með þeim elstu og vínin
þeirra eru þau Rioja-vín sem Spánverjar sjálfir kaupa hvað mest af.
Glitrandi rúbínrautt og vel þroskað vín. Í ilmi og bragði má greina dökk
skógarber, reyk, ristaða eik og kókostóna ásamt keim af þurrkuðum rúsínum.
Silkimjúkt vín og kjötmikið vín sem er góðu jafnvægi og mjúkt en þó með
kröftug og staðföst tannín, langt eftirbragð. Vínið er látið þroskast í frönskum
og amerískum eikartunnum í lágmark 24 mánuði og minnst 36 mánuði í
flösku áður en sett er á markað.

DOMAINE DE VILLEMAJOU
LANGUEDOC / FRAKKLAND
V.NR 21887, VERÐ 3.999 KR
Domaine de Villemajou er einstaklega fallegt vínhús í hjarta Corbiéres
svæðisins sem nefnist Boutenac. Georges Bertrand faðir Gérard festi kaup á
þessari 130 hektara eign árið 1970. Þar er að finna mjög gamlan vínvið af
Carignan sem gefa vínum hússins einstök gæði.
Vínið er fallega kirsuberjarautt og það leikur við skynfærin, í senn bæði öflugt
og fágað. Greina má í víninu dökk ber, skógarber, brómber, krækiber og
bláber, þroskaðar plómur, mildar kryddjurtir, mynta, timjan og rósmarín í
bland við leður og ristaðan keim af kaffi og vanillu, Það er fagurrautt á lit, í
nefinu rauð skógarber og brómber, þarna má líka greina rósmarín og þurrkuð
Miðjarðarhafskrydd, smá leður vínið þurrt með fínlegum tannínum, langt og
hrífandi. Frábært matarvín, reynið með íslenska lambinu og nauti, mildari
villibráð eins og hreindýr og gæs.

Ef mikil sæta er í meðlætinu er hentugra að velja vín með meiri berjasætu.

NEDERBURG MANOR HOUSE
CABERNET SAUVIGNON
SUÐUR AFRÍKA
V.NR 10393, VERÐ 2.999 KR

Nederburg er eitt af sögufrægustu vínhúsum Suður-Afríku og státar af ekta
Chateau-i eða setri líkt og góð frönsk vínhús. Manor House er eitt af betri og
dýrari línum Nederburg og kennir sig einmitt við óðalssetrði. Stíllin er
einstaklega Bordeaux-legur og vínið minnir á mjög gott Bordeaux-vín sem
farið er að sýna réttan þroska, en fyrir brot af verði slíkra vína.
Dökkur kirsuberjarauður litur, fágað í angan, dökkur svartur heitur ávöxtur
með suður afrískum áhrifum ásamt bragðflóru af reyk, sedrus, lakkrís og eik
og jú ávöxturinn fylgir lika með, sólber, krækiber, brómber og plómur með
vott af mokka og jörð. Langt, þykkt og djúpt vín með flauelsmjúkum og
þroskuðum tannínum.

MONTES ALPHA CARMENÉRE
COLCHAQUA VALLEY / CHILE
V.NR 01560, VERÐ 3.299 KR
Einhver bestu kaupin frá Montes er úr „Alpha“ línunni, eitt af fyrstu
hágæðuvínum frá Chile.
Montes Alpha Carmenere er dökkt, dökkt, dökkt á litinn, svarblátt er líklega
vægt til orða tekið. Í nefinu svartar þroskaðar plómur, krækiber og grænir
tónar sem minna á sólber, kramið sólberjalauf og græna papriku en þegar
vínið fær að anda (ekki vitlaust að umhella því) þá koma í ljós rauðari tónar
sem minna á jarðarber, kirsuber, bláber, steinefni, svart te og kúmín, líka
suðrænn viður, sedrusviður, tóbakslauf, sannkallaður vindlakassi, kraftmikið
og langt, en tannínin samt mjúk miðað við afl, langt, piprað í lokin. Yndislegt
og magnað vín. 12 mánaða eikarþroskun í nýrri og notaðri franskri eik. Hafið
með bragðmiklu rauðu kjöti. Ekta steikarvín.

Nautakjöt

Nautakjöt og þá léttsteik og ekki síst nautalund er það sem að margir velja þegar að þeir vilja
gera eitthvað virkilega gott við sig. Það þarf auðvitað ekki að færa sterk

rök fyrir því að rauðvín og nautakjöt eigi vel saman og í sjálfu sér má segja að öll góð
tannínrík rauðvín muni skila sínu með góðri nautasteik.

LOUIS M MARTINI CABERNET SAUVIGNON

EMILIO MORO

NAPA VALLEY / USA
V.NR 22016, VERÐ 5.299 KR

RIBERA DEL DUERO / SPÁNN
V.NR 20896, VERÐ 3.899 KR

Louis M. Martini er sögufrægt vínhús í Kaliforníu. Þetta Cabernet frá Napa
Valley er t.d. að mati Robert Parker og Wine Advocate með bestu Cabernetkaupunum frá Kaliforníu.
Rúbínrauður að lit, ilmur að dökkum þroskuðum berjaávexti, sólber, rifsber
og trönuber ásamt reyktum sedrusviði, tóbakslauf og þurrkuðum kryddjurtum.
Þétt bragðmikið vín sem eru vel innrömmað í sedrusvið og ristaðri endingu.
Vín með alvöru ,,beinagrind" en engu að siður með mildum þroskuðum
tannínum. Vínið fer í gegnum 15 mánaða eikarþroskun. Þetta er ekki eitt af
þessum risavöxnu Napa-vínum sem kosta formúur, þetta er eins konar
alþýðuútgáfu af toppvínum Napa, einstaklega ljúffengt og flott.

Emilio Moro sem hefur aðsetur í smáþorpinu Pesquera er eitt af helstu
vínhúsunum í Ribera del Duero, einhverju besta rauðvínshéraði Spánverja.
Vínþrúgan í Ribera heitir Tinto Fino og er í raun sú sama og víða annars
staðar, t.d. í Rioja, er nefnd Tempranillo.
Djúp rúbínrautt að lit, ilmríkt af þroskuðum dökkum berjaávexti, bláber,
kirsuber, krækiber, plómur ásamt talsverði eik, vanillu og sedrusviði.
Kröftugt og kjötmikið í munni, kryddað og þétt öflug tannín í löngu og
bragðmiklu eftirbragði, vínið hefur engu að síður fína mýkt og er vel tilbúið
til neyslu. Umhellið. Vínið fær 12 mánaða þroskun í amerískum og
frönskum eikartunnum.

PETER LEHMANN THE BAROSSAN SHIRAZ

TRIVENTO GOLDEN RESERVE MALBEC

BAROSSA VALLEY / ÁSTRALÍA
V.NR 24319, VERÐ 3.499 KR

MENDOZA / ARGENTÍNA
V.NR 12671, VERÐ 3.099 KR

The Barossan frá vínhúsi Peter Lehmann í Suður-Ástralíu er stórt og öflugt
Shiraz-vín þar sem gefið er í botn.

Vínið kemur frá einu besta vínræktarsvæði Mendoza héraðsins er nefnist
Luján de Cuyo og er fyrsta víngerðarsvæði Argentínu sem fékk sína eigin
,,appellation” eða flokkun árið 1993
Dökk rúbínrautt að lit og svoldið fjólublátt í kanta. Öflugur ilmur af sultuðum
blá-og hindberjum, plómur, fjólur, jörð, kaffi og súkkulaði. Þétt, nánast sætur
og mjúkur bragðmikill ávöxtur í bragði og við bætist bragð af kryddi,
sedrusvið, ristuð eik, kakó og sæt tóbakslauf. Þétt og lifandi tannin og öflugt
eftirbragð, stórsteikarvín. Vínið hefur svo fengið 12 mánaða þroskun í
frönskum eikartunnum og 12 mánuði á flösku áður en það fær að fara á
markað. Leyfið því að anda í karöflu í 1-2 klukkustundir, þannig nýtur það
sín best.

Dökkrúbínrautt að lit, ilmur af sólbökuðum kirsuberjum, brómberjum, negul,
leður ásamt sætu súkkulaði og mokka undirtónum, þétt fylling og bragðmikið,
mild sýra, þroskuð tannín og mjúk, við bætist svo eftirbragð af evkalyptus og
vanillu.

Eftirréttir

Sæt hvít eftirréttavín

Portvín eru yndisleg eftir matinn og ráða við hvort sem er sterkustu ostana,
möndlugrautin, súkkulaðikökuna eða þá bera kaffið.

Oft geta þessi vín bara verið eftirréttur útaf fyrir sig.

OSBORNE LBV PORTVÍN

MONTES LATE HARVEST GEWURZTRAMINER

DOURO / PORTÚGAL
V.NR 00568, VERÐ 5.199 KR

CURICO VALLEY / CHILE
V.NR 08777, VERÐ 1.999 KR 375ML

Portvín, sem eru tekin af tunnu eftir 4-6 ár og sett á flösku eru kölluð Late
Bottled Vintage Port eða LBV. Mjög góð kaup eru í LBV portvínum og þurfa
þau yfirleitt ekki lengri geymslu áður en þeirra neytt. Dökkfjólurautt að lit,
öflugt í ilmi af dökkum og rauðum sultuðum berjaávexti, brómber, sólber
ásamt fjólum og laufkryddi. Þétt fylling, sætt og heitt eftirbragð. Dourodalurinn í norðurhluta Portúgal er með fegurstu víngerðarhéruðum heims.
Fljótið Douro hlykkjast um dalinn á lokasprett sínum að Atlantshafi og í
bröttum hlíðunum berst vínviðurinn í grýttum jarðveginum á manngerðum
syllum. Douro er auðvitað þekktast fyrir að vera hérað hinna styrktu vína,
portvínanna, frægustu vína Portúgal.

Yndislegt sætvín úr smiðju Aurelio Montes í Chile. Þetta vín hefur verið talið
eitt besta sætvín sem gert er í Suður Ameríku. Vínið er í anda hinna frægu
sætvína Alsace héraðsins í Frakklandi enda unnið úr hinni merkilegu þrúgu
Gewurstraminer. Það er fínlegt og fágað með frábært jafnvægi milli sætu og
sýru þannig að þér finnst þú ekki vera að drekka dísætt vín, þrátt fyrir að svo
sé.
Vínið er margslungið með austurlenska lyktar og bragflóru þar sem greina
má sætar ferskar perur og epli, apríkósur, lychee, hunang og kamillu
blómaangan. Mjúk, sæt og svoldið krydduð fylling, fersk sýra og langt og
bragðgott eftirbragð. RS 100 g/l.

GRAHAM´S 10 ÁRA TAWNY PORTVÍN

TOKAJI ASZÚ 5 PUTTONYOS, DISZNÓKÖ

DOURO / PORTÚGAL
V.NR 00556, VERÐ 5.998 KR

UNGVERJALAND
V.NR 04586, VERÐ 5.499 KR 500ML

Eftir því sem vínið er geymt lengur á tunnu breytir það um lit, rauði liturinn
tekur á sig brúna tóna og ávöxturinn víkur fyrir hnetum og möndlum. Þessi
portvín eru kölluð Tawny með vísun í litarhátt þeirra. Skilyrði fyrir því að
portvín megi skilgreina sem Tawny er að það hafi einungis verið látið
þroskast á eikartunnum. Tawny portvín eru uppáhald Portúgalana sjálfra,
elegant og þægilega kryddað upplagt með dessertum og kökum með hnetum
og marsipani.
Klassískur Tawny litur, flókinn hnetu ilmur ásamt vott af hunangi og fíkjum, í
bragði þroskaðir þurrkaðir ávextir, kirsuber, yndislega mjúkt og ríkulegt, langt
eftirbragð.

Að Sauternes undanskildum eru Tokaji-vínin í Ungverjalandi vafalítið
frægustu sætvín veraldar. Disznókö (er þýðir „klöpp villta bjarndýrsins”) var
flokkað sem Grand Cru með konungstilskipun árið 1743. Ekrurnar eru
staðsettar á skjólgóðum stað á einhverju besta svæði Tokaji sem stuðlar að
einstökum þroska þrúganna og náttúrulegu sætustigi. Við víngerð Disznókö
er reynt að halda í hinar fornu hefðir svæðisins jafnframt því sem nýjasta
tækni er nýtt þar sem það á við.
Djúpgullið að lit, ilmur af þurrkuðum ávexti, sítrus, ananas, apríkósum,
hunang og marmelaði fléttast allt vel saman í vel þykkri fyllingu og saðsömu
bragði. Vínið hefur samt öfluga sýru á móti ávexti og endalaust eftirbragð.
Eftirréttur útaf fyrir sig takk fyrir. RS 130g/l.
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