Bestilling step-by-step

 Vælg hvilken vin det skal være.
hvilken form etiketten
 Vælg
skal have - vi har en del stand-

arter, eller vi laver en ny efter
dine ønsker

WIN

E SELECTIO N

REKLAMEVIN

udarbejde et forslag til
 Vietiketten,
som du godkender

inden produktionen sættes i
gang.
Har du selv en ide til designet
eller er færdigt design, kan vi
naturligvis tage udgangspunkt
i det.

at du har godkendt
 Efter
etiketen sættes produktionen

i gang og du kan forvente at
modtage din ordre inden for
14 dage.
Priserne er gældende ved minimum 144 fl. med ens etiketter.
Priserne pr. fl. er inkl. design,
tryk, montering og fragt.
Ponte Sisto ApS

Der tages forbehold for fejl og afgiftsændringer.
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RØDVIN
CABERNET SAUVIGNON RESERVE (CHILE) 

Fyldig og intens rødvin med et violet skær, produceret på særligt
udvalgte druer. Elegant bouquet af moden rød frugt, blomme og
vanilje. Vinen er frugtrig og smagfuld, med liflige krydderier og noter af chokolade og karamel. Anbefales til grillet kød, vildt, gryderetter og sæsonens retter.

PRIMITIVO DI MANDURIA (ITALIEN)

En kraftfuld og robust vin med en tiltalende rund, let krydret og
frugtig smag. Druerne har vokset i Manduria, som er det perfekte område for Primitivo druer. At finde Primitivo di Manduria til
denne pris er noget af et kup. Intens dyb rød farve. Rig bouquet af
modne kirsebær, blommer, krydderier og vanilje. Smagen er fyldig
og imødekommende med noter af skovbær, modne kirsebær og
fadnoter af vanilje.

PRIMITIVO PUGLIA IGP (ITALIEN)

Poduceret på solmodne Primitivo druer fra Puglia. Boqueten er intens med masser af modne bær, diskret eg og krydderier Intens
rubinrød farve, med kraftig og fyldig smag, velegnet ledsager til
kylling,(lyst kød) lam, pastaretter, pizza og mellemkraftige oste.

SHIRAZ (SYDAFRIKA)

Denne komplekse rødvin er produceret på solmodne Shiraz druer.
Vinen har en indbydende bouquet med frugtrige nuancer af brombær og frisk knust sort peber. Et strejf af kanel og nelliker samt
velintegreret vanilje. Vinen har lagret 6 måneder på franske og
amerikanske egetræsfade. Kan oplagt nydes til kraftige pastaretter
samt oksekød, lam,vildt og kraftige oste.

SHIRAZ & CABERNET SAUVIGNON (AUSTRALIEN) 

Tør og kompleks rødvin produceret på Shiraz & Cabernet Sauvignon druer fra South Eastern Australia. Meget populær ledsager til
kraftigere retter og rødt kød.

ROSSO PASSO (ITALIEN)

Rosso Passo er fremstillet på druerne Merlot, Negroamaro, Primitivo og Malvasia fra udvalgte vinmarker. De håndhøstes sidst i oktober, hvor sukkerindholdet i druerne er på sit højeste, hvilket giver
en vin med høj alkohol procent. Den sene høst kommer til udtryk i
smagen ved noter af moden frugt så som blommer og rosiner. Den
lagres efterfølgende på fade, som giver vinen et strejf af vanilje. En
blød og fyldig vin, der er yderst velegnet til rødt kød, vildt og andre
kraftige retter.

HVIDVIN
CHARDONNAY (ITALIEN)

Et lavt udbytte og kontrol af temperaturen under gæringen har
resulteret i denne moderne hvidvin med dejlig frugtsmag. Denne
italienske Chardonnay er fantastisk frisk og lækker med intense
aromaer af fersken og ananas, der er karakteristisk for denne druesort. Nyd vinen til lyst kød, fjerkræ, fisk, skaldyr og salater. Er også
fortræffelig som aperretif.

CHARDONNAY (AUSTRALIEN) 

Frisk og indbydende hvidvin produceret på udvalgte Chardonnay
druer fra South Eastern Australia. Traditionel Chardonnay stil med
antydning af lime og annanas. Velegnet ledsager til skaldyr, fisk og
lyst kød.

ROSE
ROSATO (ITALIEN)

Lys pink farve med duft af røde frugter, granatæble og strejf af røde
peberkorn og muscatnød. Smagen er blød og harmonisk med en
lang og aromatisk eftersmag. Perfekt som aperitif og til retter fra
Middelhavslandene.
Alle priser er ekskl. moms v. 144 stk. ab lager.

