
STEIERMARK

Glem Grüner Veltliner! Østrigs sydøstligste delstat Steiermark skiller sig ud fra 
resten af landet med sine anderledes aromatiske hvidvine på en mangfoldighed 
af druesorter, ikke mindst sauvignon blanc i absolut verdensklasse.

AF THOMAS BOHL

teiermark hører slet og ret til blandt verdens smukkeste 
vinområder: Nær Østrigs næststørste by Graz og 

grænsen til Slovenien ligger et betagende landskab med stejlt 
skrånende bakker, der vrider sig ind og ud mellem hinanden 
og mødes i usædvanlige vinkler. Her er frodigt og grønt— 
skov, enge, talrige vinmarker og et overraskende opbud af 
dygtige vinmagere. Herfra flyder også østrigernes elskede 
græskarkerneolie, frugtavlen blomstrer, og ølentusiaster vil 
kende til området for dets gode humle. Det er altså ikke uden 
grund, at Steiermark er kendt som ‘Østrigs grønne hjerte’.

STEJLE SKRÅNINER, KØLIGT KLIMA

Vinene slægter landskabet på. Både det frodige, det grønne, 
det stejle og det kølige kan genfindes i glasset; og hvad angår 
druesorter, er vinene så varierede som landskabet selv. 
Welschriesling er her alle vegne, en let og saftig sag med 
mild æblearoma, de lokales favorit. De duftende, decideret 
parfumerede muskateller og traminere står også tæt, flankeret 
af weissburgunder, grauburgunder og morillon, et gammelt 
synonym for chardonnay. 
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Skjulte skatte i det sydlige Østrig



Dertil kommer en smule riesling og blå druer som zweigelt, 
blaufränkisch, blauburgunder og den lokale blauer wildbacher. 
Noget for enhver smag. Stjernen er imidlertid sauvignon 
blanc, som stortrives i det skiftevist solrige og lune, kølige 
og regnfulde klima og belønner med smukt balanceret syre 
og aromatisk kompleksitet. Steiermarks vine har en tæt 
forbindelse til land og folk; og måske af den grund konsumeres 
størstedelen af vinene også inden for regionens og landets 
grænser. De er desværre også dyre, men sådan må det være, 
når det meste markarbejde i så kuperet  et terræn må foretages 
manuelt, og vejret ofte viser tænder.

TERROIR

Trods sin sydlige beliggenhed gør højderne og bjergenes 
nærhed Steiermark til et ret køligt vinområde, som skabt til 
friske hvidvine. Det lokale klima kaldes illyrisk: Østrigs ellers 
alpine klima mødes her med et fugtigt, adriatisk kystklima 
fra syd og den såkaldt pannoniske indflydelse fra øst, hvor 
varme vinde blæser ind fra den ungarske slette. Det finurligt 
furede bakkelandskab byder på mange forskelle i elevation og 
eksposition, og da jordbundsforholdene også er mangfoldige 
(sand, mergel, ler, kalksten, skifer, basalt) giver et stærkt 
fokus på terroir mening, og ikke mindst fordelingen på mange 
forskellige druesorter.

TRADITION

De fleste vingårde er stadig små og familieejede, og mange 
drives den dag i dag med en tilknyttet Buschenschank: En 
slags gæstgiveri, hvor man serverer egen vin og hjemmelavet 
mad i rustikke omgivelser, ofte udendørs og med udsigt over 
vinmarkerne. Her troner også regionens vartegn, de små, 
klaprende trævindmøller kaldet Klapotetz. De er en slags 
fugleskræmsler, som skal holde fuglene fra druerne men 
bidrager nu lige så meget til den landlige hygge. To typer vin 
er typiske at nyde på stedet: Den skummende Sturm, som 
simpelthen er gærende druemost, nærer først på efteråret 
forventningerne til den nye årgang, som traditionen tro fejres 
først i november med nouveauen Junker, den helt friske, 
unge vin. Først til foråret kommer de klassiske flaskevine på 
markedet og langt senere de mange enkeltmarksvine. Meget 
salg er stadig lokalt, men den vide verden har i de seneste år 
fået øjnene op for Steiermarks særlige kvaliteter.

FORNYELSE

Det var allerede i 1840’erne, at Steiermarks sortsvariation 
blev cementeret. Den nutidige status som sauvignon-
producent i verdensklasse tog for alvor fart fra 1980’erne, 
hvor producenter som Polz, Sattler og Tement satte gang i den 
kvalitetsrevolution, vi kan nyde frugterne af i dag: Skarpt 
fokuseret hvidvin, der er frisk, frodig, urtet og mineralsk. 
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Stilen er blevet stadigt mere distinkt, og nu står næste 
generation på spring i mange af de kendte huse, og de er ikke 
mindre ambitiøse end deres forældre.
Netop nævnte producenter var også blandt initiativtagerne 
til STK, Steirische Terroir und Klassikweingüter, en 
sammenslutning af vinhuse med fokus på traditions- og 
terroirtro vine. STK står bag en privat klassifikation af 
områdets mange vinmarker— ikke ulig den model, som 
ÖTW, Österreichische Traditionsweingüter, har gjort 
gældende i Donauområdet mod nord. STK inddeler sine 
vine i fire niveauer: (1) Steirische Klassik, de friske, frugtige 
og aromatiske vine beregnet på at blive drukket unge. (2) 
Dorfweine, der desuden bærer navnet på landsbyen, hvor de er 
dyrket, svarende til Ortswein eller village. (3) Erste STK Lage, 
som er enkeltmarksvine fra bedre parceller, ‘premier cru’erne’. 
Endeligt også (4) Grosse STK Lage, enkeltmarksvine fra de 
bedste parceller, ‘grand cru’erne’. Flere producenter tager tilløb 
til at deltage i de nu tolv medlemmers klassifikation, mens 
andre foretrækker at stå udenfor eller at afvente en national 
klassifikation af alle Østrigs enkeltmarker.

GRØNNE FINGRE

Steiermark har et stort antal økologiske og biodynamiske 
bønder og også en vital naturvinsbevægelse; og der ligger 
mere erfaring og velovervejet livsfilosofi bag end ren 
Experimentierfreude eller modelune: Man har for eksempel 
længe kunnet finde enormt vellavede orangevine midt i det 
traditionelle repetoire fra Ploder-Rosenberg og Winkler-
Hermaden. Avantgarden udgøres af sammenslutningen 
Schmecke das Leben (‘Smag på livet’), der består af fem 
vinhuse med en fælles filosofi om naturnært vinbrug og 
minimalistisk vinifikation. Folkene bag er brødrene Andreas 

og Ewald Tscheppe og parrene Alice og Roland Tauss, Sepp og 
Maria Muster samt Franz og Christine Strohmeier. Alle undgår 
de dygtigt de faldgruber, der af og til kan gøre vilde vine 
decideret udrikkelige og laver til gengæld levende vine med 
charme, karakter og kant.

PÅ TUR GENNEM STEIERMARK

Steiermark inddeles i tre mindre vinområder, der alle opnåede 
status af DAC (Districtus Austriae Controllatus, Østrigs 
højeste oprindelsesgaranti) fra årgang 2018. Rejser man fra 
øst mod vest, møder man dem således: Det østlige Vulkanland 
Steiermark er det solrigeste og ellers kendetegnet ved sin 
vulkanske oprindelse: Små kegler skyder op i landskabet, 
jordbunden er foruden sand og lehm righoldig på tuf og basalt, 
og der er mange varme kilder og spa’er. De talrige borge og 
fæstninger, der også tårner sig op— særligt imposante er 
Kapfenstein og Riegersburg— vidner om, at vi her befinder 
os i et gennem århundreder omstridt grænseland. Den 
rosenduftende, krydrede Traminer har sin højborg her, især 
koncentreret omkring Klöch. Burgundersorterne trives tillige, 
giver slanke og milde vine og får en meget mineralsk note. 
De er generelt glimrende og er desuden sammenslutningen 
Eruptions særlige fokus.

I det lune hjerteland Südsteiermark står vinmarkerne side om 
side, mens de klatrer op ad de stejle bakker. Tilnavnet ‘Østrigs 
Toscana’ ligger lige for. En af verdens ældste og naturskønneste 
vinruter, die Südsteirische Weinstrasse, snor sig gennem 
bakke og dal, med små hyggelige vingårde ved hvert et sving. 
Sauvignon er signaturdruen, som når sine højeste tinder her, 
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og den får følgeskab af welschriesling, riesling, muskateller og 
morillon. Jordbundsforholdene er også mangfoldige: I Sausal 
mod nord er der mere skifer, mens den sydlige del er præget af 
sand, mergel (opok) og kalksten. Den sydligste del grænser lige 
op til det slovenske vinområde Štajerska, og de to områder går 
nærmest i ét. De naturligt snoede skråninger har ikke meget til 
overs for mennesker med linealer og grænsedragning for øje. 
I de seneste år har en forening af Historische Doppelbesitzer 
forsøgt at samle de vingårde, der historisk har haft marker 
på begge sider af grænsen; og her i hundredeåret for Saint-
Germain-traktatens adskillelse af Slovenien fra Østrig har EU 
jo for længst bragt de to tæt sammen igen.

Weststeiermark er geografisk det største af de tre vinområder, 
men vinmarkerne ligger sporadisk spredt, mestendels i et 
smalt bælte midt i regionen, og udgør således det mindste 
areal. Det er også det vådeste af områderne, markerne er som 
regel stejle, på skifer og gnejs, og ligger i op til 600 meters 
højde. Størstedelen er beplantet med den indfødte sort blauer 
wildbacher (opkaldt efter floden Wildbach) en sent modnende 
blå drue, der næsten udelukkende anvendes til den lokale 
specialitet Schilcher: En strålende lyserød og syrerig rosé, som 
ikke-indfødte først må lære at elske. Engang var den en kras, 
landlig tørstslukker, i dag er god Schilcher blot forfriskende 

syrlig med masser af røde bær, roser og ofte en røget 
skifernote. Schilcher er ren lokalkolorit, og Weststeiermarks 
få hvidvine lige så friske, fokuserede og forskelligartede som 
Steiermark i sin helhed.



Ringe år

Ikke specielt godt år

Middelmådigt år 

Godt år 

Exceptionelt år

Årgange

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
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Tement Sauvignon Blanc 
Ried Zieregg GSTK 2015

PHILIPSON WINE | 450 KR.

Dyb duft af stikkelsbær, 

passionsfrugt og lime, friske 

krydderurter, let røgede strejf. 

Saftspændt, knitrende syre, 

moden fylde og underspillet 

kompleksitet, balance som en 

ballerina. Stor vin. Alk.: 13,5%  95

Herrenhof Lamprecht 
Buchertberg Weiss 2016

EXTRA BRUT VINIMPORT | 190 KR.

Gemischter Satz af ikke mindre 

end 100 forskellige sorter! 

Eksotisk frugt og alpin syre i skøn 

forening. Flot fylde og mineralsk 

nerve, tradition og terroir på 

flaske. Alk.: 14%  93

Sattlerhof Sauvignon 
Blanc Ried Kranachberg 
GSTK 2009

PHILIPSON WINE | 299 KR.

Krydderurter, karse og purløg 

samt flintede, røgede noter i 

næsen. Saftig og blød men stadig 

med rank syre. Modne stenfrugter 

og solbær i smagen, i eftersmagen 

honning og pibetobak. Flot 

udviklet. Alk.: 14%  92

Sepp Muster Opok 2017

ÖSTERREICH VIN | 175 KR.

Blend af muskateller, morillon, 

sauvignon og welschriesling 

fra marker på opok. Let, frisk 

og frugtig stil, grønne æbler og 

pærer, grapefrugt, sirlig syre. Alk.: 

10,5%  89

Werlitsch Ex Vero III 2012

ÖSTERREICH VIN | 325 KR.

Sauvignon med mindre mængder 

morillon fra Werlitschs højest 

placerede parceller, og den 

er absolut himmelstræbende. 

Forårsblomster, kompakt 

stenfrugt og citrus, lækker 

viskositet, svævende syre og en 

ren, mineralsk understrøm. Alk.: 

12,5%  94

Sepp Muster 
Sgaminegg 2013

ÖSTERREICH VIN | 395 KR.

En delikat duft af ristede 

græskarkerner svæver over modne 

stenfrugter. Saftig og syrerig, 

stikkelsbær, citrus, fersken, 

ferskensten og abrikoskerner, 

flintet mineralitet. Livlig vin. Alk.: 

13,5%  93

Winkler-Hermaden 
Gewürztraminer 
Klöch 2018

P.T. INGEN DANSK IMPORTØR

Mild aroma af gule roser og 

grønne enge. En saftig mundfuld 

med noter af rosenblomstvand, 

sultanasrosiner og søde 

krydderier, pænt balanceret. Alk.: 

13%  90

Erich & Walter Polz 
Sauvignon Blanc Ried 
Hochgrassnitzberg 
GSTK 2015

P.T. INGEN DANSK IMPORTØR

Pikant duft og bid, cremet fylde 

og moden syre. Kompleks smag 

med modne ferskner og grønne 

reineclauder, smørsauce med 

krydderurter, græs og nyslået 

hø, et hint af kardemomme i 

eftersmagen. Alk.: 13,5%  95

Wohlmuth Sauvignon 
Blanc Ried Edelschuh 2015

VINOTHEK MARQUART | 250 KR.

Sauvignon fra en stejl sydvendt 

skiferskråning. Nyslået græs og 

krydderurter i næsen, stringent 

syre og fyldig frugt i munden, 

fersken, passionsfrugt og mango, 

salt mineralitet. Alk.: 13,5%  93

Tauss Sauvignon Blanc 
Urban 2015

VINPUSHEREN | 299 KR.

Orangevin på sauvignon fra 

Hohenegg, med en måneds 

skindkontakt. Stringent og tør 

med hyld, kvæde, nyopgravede 

gulerødder, tørrede abrikoser og 

citrusskal. Alk.: 13,5%  90

Ploder-Rosenberg 
Aero 2015

P.T. INGEN DANSK IMPORTØR

Orangevin på muskateller, 

traminer og sauvignon. Citrusskal, 

tørrede limefrugter, pomerans 

og tørrede roser i duft og smag. 

Frisk syre og fine men markante 

tanniner, meget tør, madvin. Alk.: 

13%  92

Hannes Sabathi Gelber 
Muskateller Gamlitz 2017

ØSTRIGSK VINIMPORT 

PRIS UKENDT

Duft og smag af grønne druer, 

koriander, fersken og abrikos, 

citrusskal. Let, saftig og fløjlsblød 

struktur med pænt balanceret 

syre. Alk.: 12%  89

Steiermark12 GODE VINE FRA



Fakta om Steiermark

   SÜDSTEIERMARK

Areal: 2.563 ha
Vinhuse: 269
Vigtigste druesorter: sauvignon blanc, 
welschriesling, muskateller, morillon
Gode producenter: Gerngross, Harkamp, 
Hirschmugl, Lackner-Tinnacher, Sepp Muster, 
Potzinger, Erwin Sabathi, Hannes Sabathi, 
Sattlerhof, Karl Schnabel, Skoff Original, Tauss, 
Tement, Andreas Tscheppe, Tschermonegg, 
Warga-Hack, Werlitsch, Wohlmuth
Vigtige enkeltmarker: Altenberg, Grassnitzberg, 
Kranachberg, Obegg, Steinriegel, Zieregg

   VULKANLAND STEIERMARK

Areal: 1.524 ha
Vinhuse: 212
Vigtigste druesorter: sauvignon blanc, traminer, 
muskateller
Gode producenter: Frauwallner, Frühwirth, 
Giessauf-Nell, Herrenhof Lamprecht, Krispel, 
Neumeister, Ploder-Rosenberg, Winkler-
Hermaden
Vigtige enkeltmarker: Buch, Moarfeitl, 
Rosenberg, Röhrl, Schemmig, Ölberg

   WESTSTEIERMARK

Areal: 546 ha
Vinhuse: 127
Vigtigste druesorter: blauer wildbacher, 
sauvignon blanc, weissburgunder
Gode producenter: Domäne Müller, Friedrich, 
Hainzl-Jauk, Haring, Biohof Herrgott, Hiden, 
Jöbstl, Kilger, Langmann, Oswald, Reiterer, 
Strohmeier
Vigtige enkeltmarker: Aibl, Burgegg, Hochgrail, 
Langegg

Tlf. +45 9892 1853 . info@supervin.dk

STOR & EKSKLUSIV

BORDEAUXSMAGNING

arrangerer i samarbejde med
Sovex GrandsChateaux

L Ø R D A G  7.  S E P T.  K L .  1 5 . 3 0 - 1 7. 3 0
i Atriumgården 

PÅ RESTAURANT FUSION
S t r a n d v e j e n  4  |  9 0 0 0  A a l b o r g

Bordeaux vine

SMAGNING
Pr. billet kr. 399,-

Vi smager bl.a. viste

TOPVINE fra 2. til 5. CRU CLASSÉ m.fl .

- i alt 25 producenter...
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24 gode pinot noir fra Østrig
AF THOMAS RYDBERG

Vinene var sendt 
af vinhusene direkte 

fra Østrig. De 24 vine er 
udvalgt efter at have 
smagt godt 80 vine 

tilsendt.

Clemens Strobl 
Hengstberg Pinot 
Noir 2015, Wagram

HUSTED VIN | 1075 KR. 

Masser af røde bær i 

næsen. En flot, fyldig 

pinot med røde bærnoter, 

kølige krydderier, 

peber og vanilje. Flot 

dybde og kompleksitet. 

Velbalancet med en 

krydret, lang afslutning. 

Alk.: 13%  94

Juris Pinot Noir 
Ried Hochreit 2016, 
Burgenland

HUSTED VIN 

| UKENDT PRIS 

Mørk og krydret i næsen. 

En meget fyldig pinot 

med mørke skovbær, 

lakrids, peber og vanilje. 

Flot balance og en lang 

afslutning. Alk.: 14%  93

Markowitsch 
Ried Scheibner 
Pinot Noir 2017, 
Carnuntum 

NOVIN | 350 KR. 

Hindbær og vaniljenoter 

i duften. Masser af 

intensitet med vilde 

skovbær, florale og 

krydrede noter i smagen. 

Velbalanceret med 

mange lag i smagen. Lang 

afslutning, hvor især 

fadet fornemmes. Alk.: 

13%  93

Ebner Ebenauer 
Pinot Noir Black 
Edition 2015, 
Niederösterreich

CLÉMENT VIN 

| UKENDT PRIS 

Intens i næsen med 

hindbær og jordbær. 

Masser af røde bær, 

blomster og vanilje. En 

yderst flot og vellavet 

vin med flere lag og 

kompleksitet. Flot, 

frugtig afslutning. Alk.: 

13%  93

Malat Pinot Noir 
Ried Satzen 2016, 
Niederösterreich

MEVINO | UKENDT PRIS

Fyldig og krydret i næsen. 

Masser af kirsebær, 

lakrids og mørke 

krydderier i smagen. Flot 

balanceret med en lang 

afslutning. Alk.: 13%  91

Josef Dockner Pinot 
Noir Reserve 2016, 
Wachau

VINMEDKANT | 219 KR. 

Moden næse med modne 

jordbær i duften. Krydret 

i udtrykket med mørke 

bærnoter. Flot struktur og 

længde. Alk.: 13,5%  91

Weingut 
Bründlmayer Pinot 
Noir Reserve 2015, 
Niederösterreich

JYSK VIN | 365 KR. 

Masser af røde bær og 

fadnoter i duften. Flot 

og ren frugt med let 

krydrede noter, blomster 

og vanilje. En vis dybde 

fornemmes. Krydret, lang 

afslutning. Alk.: 13,5%  91

Schloss Gobelsburg 
Pinot Noir 
Reserve 2016, 
Niederösterreich

BICHEL | 295 KR. 

Mørke krydrede noter 

i duften. En del fad 

fornemmes og i smagen 

masser af sorte kirsebær, 

krydderier og vanilje. 

Pænt balanceret med en 

lang, krydret afslutning. 

Alk.: 13%  91
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Loimer Dechant 
Pinot Noir 2016, 
Niederösterreich

ÖSTERREICH VIN | 355 KR. 

Vilde jordbær i duften. En flot, 

harmonisk vin med jordbær, 

lette krydderier og strejf af 

vanilje i smagen. Mineralsk 

i eftersmagen. Flot, lang 

afslutning. Alk.: 12,5%  93

Umathum Pinot Noir 
Unter den Terrassen 
2015, Burgenland

LAUDRUP VIN | 375 KR. 

Lys og let i udtrykket. Flot 

intensitet og masser af 

hindbær, røde kirsebær og ribs 

i smagen. Krydret og mineralsk i 

eftersmagen. Alk.: 13%  92

Domäne Wachau Pinot 
Noir Reserve 2017, 
Wachau

KJÆR & SOMMERFELDT | 

UKENDT PRIS 

Mørk og fyldig i udtrykket. 

Skovbær, peber, krydderier 

i smagen. Mere burgundisk 

i udtrykket. Flot struktur og 

afslutning. Alk.: 13%  92

Heinrich Pinot Noir 
Leithakalk 2015, 
Burgenland 

SIGURD MÜLLER VINHANDEL | 

UKENDT PRIS 

Røde stringente bær i duften. 

En let og syrlig vin med et 

mineralsk touch i smagen og 

jordbær, ribs og blomsternoter. 

Flot struktur og dybde. Meget 

kølig i stilen. Alk.: 12,5%  92

Scheibelhofer Pinot Noir 
2017, Burgenland

VINOTHEK MARQUART | 90 KR. 

Sort og meget mørk med 

krydrede noter i duften. En del 

fadpræg men seriøs og flot vin 

med mange lag. Krydret, lang 

afslutning. Alk.: 14%  91

Loimer Langenlois 
Pinot Noir 2016, 
Niederösterreich 

ÖSTERREICH VIN | 240 KR. 

Kølig og krydret i næsen. 

Pæn intensitet og rimelig 

koncentreret. Skovbær og 

krydderier pakket ind af en 

flot syre. Pænt krydret, lang 

afslutning. Alk.: 12,5%  91

Zahel Ried Sätzen 
Maurerberg Pinot Noir 
Dolomitkalk 2016, Wien

VINOTHEK MARQUART | 250 KR. 

Røde, let bitre bær i smagen. 

Pæn intensitet og meget krydret 

i udtrykket. Mineralsk med en 

pæn balance og længde. Alk.: 

12,5%  91

Petra Unger Pinot Noir 
Ried Gottschelle 2017, 
Niederösterreich

VINMONOPOLET | 185 KR. 

Modne skovbær i duften. 

Imødekommende frugtig i 

udtrykket med en pæn dybde i 

smagen. Velbalanceret med en 

lang og let krydret afslutning. 

Alk.: 13,5%  90
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Johanneshof Reinisch 
Grillenhügel Pinot Noir 
2017, Thermenregion

VINOBLE | 229 KR. 

Ribs og røde bær i duften. En 

let og frisk vin med jordbær, 

hindbær, mineralske noter 

og lette krydderier i smagen. 

Flot balanceret og meget 

imødekommende i udtrykket. 

Alk.: 13%  90

Christoph Edelbauer 
Pinot Noir 2015, 
Niederösterreich

HUSTED VIN | 229 KR. 

Masser af røde bær i duften. 

Jordbær, ribs og krydrede 

noter i smagen. Pænt 

balanceret og meget ligefrem, 

imødekommende i stilen. Pæn 

afslutning.  Alk.: 13,5%  90

Heinrich Pinot Noir 2017, 
Burgenland

SIGURD MÜLLER VINHANDEL | 

160 KR. 

Ret urtet i duften. Masser af 

skovbær, violer og krydderier. 

En spændende, frugtig vin med 

silkebløde tanniner og en lang, 

krydret afslutning. Lidt atypisk i 

stilen men fungerer flot.  90

Markowitsch Pinot Noir 
2017, Carnuntum

NOVIN | 100 KR. (TILBUD)

Hindbær i duften. En lys og let 

vin med masser af røde bær 

i smagen. Pakket ind af en 

pæn, sprød syre. Lang, frugtig 

afslutning.  90  

Johann Gisperg Pinot 
Noir Reserve 2016, 
Thermenregion

MJ VINIMPORT | 120 KR. 

Fadnoter i duften. Fyldig og rund 

i udtrykket med modne røde 

bær, krydderier, tobak og vanilje 

i smagen. Velbalanceret med 

fadet. Krydret afslutning. Alk.: 

14%  90

Hareter Pinot 
Noir Reserve 2015, 
Niederösterreich

HUSTED VIN | UKENDT PRIS. 

Skovbær i næsen. Frugtig og 

ganske flot, ligefrem med modne 

jordbær og sorte kirsebær i 

smagen. Flot struktur og længde. 

Alk.: 12%  90

Graf Hardegg Pinot Noir 
Ried Steinbügel 2016, 
Niederösterreich

JUULS | 275 KR. 

Jordbær i næsen. Flot, ren og 

intens i smagen med modne 

røde bær, blomster og et strejf 

vanilje. Vellavet med en flot, 

lang afslutning. Alk.: 13,5%  90

Stift Goettweiger 
Berg Pinot Noir 2017, 
Niederösterreich

LAUDRUP VIN | 165 KR. 

Masser af umiddelbar frugt 

i næse og smag. Jordbær, 

hindbær, ribs og lette krydderier. 

Imødekommende og saftig pinot 

med en pæn afslutning. Alk.: 

13%  90

24 gode pinot noir fra Østrig



Nestled between the continental 

warmth and cool northern currents, 

Austrian wines flourish in the heart of 

Europe. These ideal climatic conditions 

foster the growth of noble and elegant 

wines with EU-protected designation 

of origin. You can always spot them by 

the red-white-red capsule tops and the 

official quality wine check number on 

the label. austrianwine.com

THE ART OF WINE.
DOWN TO EARTH.
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