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CHAMPAGNE LAUNOIS
BLANC DE BLANC 2012

4196801 | 369,90

Smaksrik, elegant og tørr

Champagne med deilige myke

bobler. Passer perfekt som

aperitiff eller til skalldyr, og

spennende til pinnekjøtt. 

CHAMPAGNE DE VENOGE
CORDON BLEU BRUT

10910701 | 299,00

Frisk og velutviklet Champagne

med duft av grønne epler, lime,

sitrus og brødaromaer. Prøv den

gjerne til ribbe, lutefisk eller

som aperitiff.

PURE & NAKED PET NAT

10824701 | 242,00

Duften er preget av fersk mynte,

sitrongress og hylleblomst mens

strukturen er naturlig tørr med

frisk syre og delikate bobler.

Perfekt som aperitiff og et

spennende følge til lutefisk.



MOSBACHER RIESLING
TROCKEN 2018

2011901 | 149,90

Duft av grønne epler, sitrus og
lett tropisk frukt. God balanse
mellom fruktsødme og syrlighet.
En konsentrasjon som du må
lete lenge etter til denne prisen.
Prøv den til ribbe eller
juletallerken.

DÖNNHOFF RIESLING
TROCKEN 2018

6370701 | 139,00

Lett og frisk duft med fint preg

av grønne epler, sitrus, svakt

mineralpreg. Fruktig og god med

fin syre, godt bitt fra grønt

epleskall, frisk eplefruktig finish,

god og tørr. Nydelig til både

ribbe og pinnekjøtt.

DÖNNHOFF
WEISSBURGUNDER 2018

10966301 | 159,90

Aroma av fersken og sitrus med

streif av florale toner. Fyldig og

frisk smak av sitrus og nydelig

mineralitet, fin tørr lengde. Et

supert valg til pinnekjøtt.



SIGNATURE COTES DE
GASCOGNE 2018

1542401 | 109,00

Frisk og tiltalende aroma av

sitrus, lime og vårblomster.

Delikat smak av grønne epler,

plommer og eksotisk frukt. En

lett og elegant vin som passer

godt til lette matretter som

kylling og salater. Midt i blinken

til vorspiel! 

MONTEMISIO OFFIDA
PECORINO 2018 

10125901 | 127,90

Dufter av grønne epler, sitrus,

urter og hint av grapefrukt.

Oppleves frisk, ren og syrlig i

munnen. Tørr, eplepreget

avslutning. Prøv den gjerne til

grillet fisk, fiskesuppe eller

asiatiskinspirerte salater. 

CARILLON BOURGOGNE
BLANC 2018

457501 | 259,90

Gulgrønn farge, lett eikepreget

med syrlig eplefrukt, god

konsentrasjon med fine

mineraltoner. Smak av eple,

sitrus og moden frukt, innslag

av smør, nøtt, fat og mineraler.

Nydelig til hummer, sjøkreps,

juletorsk og nøttestek.



L´ARMANGIA BARBERA D
´ASTI 2018

1019401 | 129,90

Fruktig duft, mot kirsebær.

Nyanser av jordbær, fioler og

mandler. Harmonisk i munn med

bra balansert syre, lette

tanniner og rund avslutning. En

god match til kalkun og

juletallerken. 

VIÑA BUJANDA RIOJA
TEMPRANILLO 2018

10303301 | 127,50

Ung og saftig rødvin med dufter

av kirsebær, krydder og hint av

urter. Oppleves saftig og frisk i

munnen. Moderate tanniner og

frisk bærpreget avslutning. Et

godt følge til juleribba.  

HELT FRANSK 2018

10186901 | 139,90

En ekte vellaget fransk rødvin

med herlig fruktig smak av

modne røde bær og spennende

krydderier av pepper, vanilje og

lakris. Saftig og bløt i munn med

god frisk lengde. Server den

gjerne til grillet kjøtt! Denne

flasken er lettvekt og

miljøsmart!



HABRARD CROZES
HERMITAGE 2017

744601 | 244,90

Ung duft av lakris, urter,

bjørnebær og mørk sjokolade.

Fyldig start med smak av moden

rød frukt og flott friskhet. Saftig

med deilige toner av urter og

krydder. Fast og lang finish. Et

utrolig godt følge til viltkjøtt. 

PETIT OURS BRUN +
MAGNUM 2018

132701 + 132705 | 199,90 +

399,90

Lekker, kjølig duft med innslag

av bjørnebær, solbær og

nydelige kryddertoner. Saftig

smak med lekker og sødmefull

munnfølelse, flotte tanniner og

god konsentrasjon.Et godt valg

til reinsdyr. 

CARRETTA BARBERA D
´ALBA + MAGNUM 2018

4196401 + 4196405 | 149,90 +

317,00

Dufter av røde bær, sjokolade

og søte plommer. Saftig og lett

fersk frukt med en frisk syre,

godt preg av saftige bær og

urter. Nydelig til ribbe,

medisterkaker og stek. 



JANNASSE CÔTES DU
RHÔNE + MAGNUM 2018

3241501 + 6470405 | 152,90 +

319,00

Frisk innslag av mørke bær,

plommer, krydder og et streif av

lær på duft. Flott frukt i munnen,

middels syre, god lengde og tørr

finish. Flott fruktig Côte du

Rhône med myk tannin som

passer til enhver anledning.

HIGHLAND QUEEN 1561 30
YO

8357101 | 969,00

Aromaer av vanilje, bær og

lakris. Tropisk frukt og mørk

sjokolade på smak med en

herlig kombinasjon av røkt

eikefat og fersk kake. Kanel og

krydder i en delikat varm

avslutning. En superflott gave!

QUAGLIA BERTO
VERMOUTH DI TORINO

10421001 | 239,90

Håndlaget med kjærlighet, søt

vermut med god fylde og fint

preg av malurt, sitrus, lakris og

karamell, bitter ettersmak. Du

kan med sikkerhet servere

denne til både aperitiff eller med

desserten. 



Vinmonopolet
HUSK Å HANDLE I  TIDE!

Det er travle, men hyggelige tider som ligger foran

oss! 

Vinmonopolet forventer stort trykk fremover og

oppfordrer alle til å være ute i god tid, da man av

erfaring ikke klarer å fylle opp hyllene kjapt nok.

 

De fleste vil gjerne ha noe godt i glasset til alle

festdagene i desember. Om du er ute i god tid så får

du hjelp og veiledning av fagfolkene på polet, og du

slipper kø og trengsel - og favorittvinen din er ikke

utsolgt enda. 

 

 

GOD JUL
 


