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Bestil online på www.superbrugsenhavdrup.dk og hent i butikken
SPAR
15000

Den gyldne tawny portvin er fyldig
og kompleks med aroma af tørret
frugt. I munden er den fløjlsblød,
fyldig med en dejlig friskhed og en
lang afslutning.

Pr. FL. kun

99
SPAR
5000

Burmester Colheita 2003 har noter
af nødder, tørrede figner og rosiner. Eftersmagen er lang og behagelig med en lækker sødmefyldt
afslutning. Bør nydes let afkølet til
desserter med frugter og nødder,
ikke for kraftige chokolade desserter og skimmel oste.
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Pr. FL. kun

799

00

Havdrup
lidt ud over det sædvanlige…

249

00

40 års tawny er alderspræsidenten inden for genren tawny
med aldersangivelse. Vinens høje gennemsnitalder udmønter
sig i stor intensitet og komplekse lagringsaromaer.

Pr. FL. kun

299

00

249

Portugal Douro Burmester er i dag
et af de ældste portvinshuse og
har en lang og flot historie bag
sig. 40 års Tawny er et blend af
udvalgt vine som er ældet i små
egefade og senere blandet i gamle
fade som kan dateres tilbage til
1864. Det er en fyldig og fløjlsagtig portvin.

Druerne er fodtrampet i anledning
af husets 100 års jubilæum. Lagret
2 år på egetræsfade. Flot rød farve.
Duften og smagen er elegant med
noter af tørrede frugter, brombær og
syltede frugter. Lang eftersmag med
masser af frugtsødme. Perfekt til
desserter og oste.

Boeira 40 Year Old Tawny Port
50 cl. Portugal, Douro

00

SPAR
40000

Pocas Vintage 2018
Portugal, Douro
Special Edition

Pr. FL. kun

00

Pr. FL. kun

Burmester
40 Year Old Tawny

Farven er flot rav-/orange med en
let grønlig kant. Duften og smagen
er elegant og kompleks med noter af
tørrede figner og krydderier. Lang og
intens eftersmag. Bør nydes afkølet
til fyldige frugtdesserter, nødder, ikke
for kraftige chokoladekager og skimmeloste.

SPAR
15000

Pr. FL. kun

95

Burmester
Colheita 2003
Portugal, Douro

Barros
20 Years Old Tawny
Portugal, Douro

SPAR
18000

SPAR
10000

Barros Vintage
2018
Portugal, Douro
Frisk ny Vintage, netop lige landet
på markedet. Der er kun lavet 3764
flasker og vi har været så heldige
at få 36 af dem. Lagret min. 2 år
på træfade. Flot rubinrød farve i de
unge år og vil med alderen skifte til
ravfarvet. Leveres i gaveæske.

Pr. FL. kun

229

00

Calem Vintage 2018
Portugal, Douro

SPAR
17000

Lagret min. 2 år på træfade. Flot
rubinrød farve i de unge år og vil
med alderen skifte til ravfarvet.
Duften og smagen er intens af
røde frugter og bær. Eftersmagen
er lang med en behagelig krydret
tone. Passer perfekt til kager og
desserter. Leveres i trææske.

Pr. FL. kun

229

00

Find flere dejlige portvine og vine
på www.superbrugsenhavdrup.dk

Vi tager forbehold for trykfejl 9og udsolgte varer.

SPAR
5000

Klassen Porto
Tawny 10 Y.O.
Portugal, Douro
Frisk og fløjsblød

