
Amarone-aften på Hotel Svanen
Fredag den 22. februar 2019, kl. 18.00-23.00

Velkommen til



Sartori
Marani Bianco Veronese I.G.T.
Veneto
Italien 

Sartoris historie går helt tilbage til 1898, hvor Pietro Sartori købte en vinmark og en lille kælder for at sikre 
stabile forsyninger af gode kvalitetsvine til sit hotel. Denne handling kom til at symbolisere grundlæggelsen 
af vinfirmaet Sartori - og vin har lige siden været Sartori-familiens kald. Der er nu gået over 100 år siden 
grundlæggelsen, og det er i dag 4. generation af Sartori-familien, der ejer og leder firmaet. 

Denne hvidvin er produceret af 100% Garganega-druer, der er dyrket på Sartoris egne vinmarker i 
Veneto-området i Italien. Druerne er håndplukkede og omhyggeligt udvalgt og har ligget 40 dage 
til tørre - samme metode som man anvender til Amarone-vinene, derfor kaldes Marani også meget 
passende ”Den hvide Amarone”.

En del af vinen har været lagret på egetræsfade, mens resten har været lagret på ståltanke.

Det er en elegant hvidvin med intens gulgylden farve, delikat duft af modne frugter og honning, tør, 
blød og frisk smag samt en lang og behagelig eftersmag.

Denne harmoniske og velafbalancerede hvidvin er specielt velegnet til smagfulde pasta- og 
fiskeretter samt milde og mellemlagrede oste.

• Guld ved Berliner Wein Trophy 2018

Menu

Helleflynder
Blomkål – Mandler – Salvie

Sartori Marani - Bianco Veronese I.G.T.

Kalvetunge
Rødbede – Peberrod – Løg 

Villa Molino - Valpolicella Ripasso D.O.C. 
Sartori Regolo - Valpolicella Ripasso Superiore D.O.C. 

Oksefilet
Selleri – Tyttebær - Svampe

Sartori Reius - Amarone della Valpolicella Classico D.O.C. 
Accordini - Amarone della Valpolicella Classico D.O.C.G.

3 oste
Oliven – Nødder – Kiks

Sartori I Saltari - Amarone della Valpolicella D.O.C.

Æble
Creme fraiche – Karamel – Mandler

Santa Sofia - Recioto di Soave D.O.C.G. Classico



Villa Molino
Valpolicella Ripasso D.O.C.
Veneto
Italien 

Denne vin kommer fra det italienske vinhus Sartori, hvis historie 
går helt tilbage til 1898, hvor Pietro Sartori købte en vinmark og 
en lille kælder for at sikre stabile forsyninger af gode kvalitetsvine 
til sit hotel. Denne handling kom til at symbolisere grundlæggelsen 
af vinfirmaet Sartori - og vin har lige siden været Sartori-familiens 
kald. Der er nu gået over 100 år siden grundlæggelsen, og det er i 
dag 4. generation af Sartori-familien, der ejer og leder firmaet. 

Denne vin er produceret af druerne Corvina (55%), Corvinone 
(25%), Rondinella (15%) og Croatina (5%), der er dyrket på 
Sartoris egne vinmarker i Veneto-området i Italien. 

Vinen er produceret på “Ripasso”-metoden, som direkte 
oversat betyder “passeret igennem igen”. Udtrykket betyder, 
at vinen gennemgår en andengæring på kvaset (også kaldet 
pomace) fra druer brugt til fremstilling af Amarone. Dette 
giver ekstra smag, alkohol, krop, karakter og garvesyre til 
Valpolicella’en.

Denne vin, der også kaldes “Den lille Amarone”, har lagret på 
egetræsfade og efterfølgende på flasken inden frigivelsen.

Det er en utrolig elegant rødvin med meget flot granatrød 
farve, intens og varm frugtduft, tør og fyldig men samtidig 
rund og silkeblød frugtsmag med noter af kirsebær og tørret 
frugt samt en lang og behagelig eftersmag.

Denne harmoniske og velafbalancerede vin er specielt 
velegnet til ”vinter-mad” som f.eks. oksesteg, lam, vildtretter 
samt ost, men den er også rigtig god til grillretter.

Den kan med velbehag drikkes nu, men kan også henlægges 
yderligere et par år.

Sartori
Regolo 
Valpolicella Ripasso Superiore D.O.C. 
Veneto
Italien 

Sartoris historie går helt tilbage til 1898, hvor Pietro Sartori købte 
en vinmark og en lille kælder for at sikre stabile forsyninger 
af gode kvalitetsvine til sit hotel. Denne handling kom til at 
symbolisere grundlæggelsen af vinfirmaet Sartori - og vin har lige 
siden været Sartori-familiens kald. Der er nu gået over 100 år siden 
grundlæggelsen, og det er i dag 4. generation af Sartori-familien, 
der ejer og leder firmaet. 

Denne vin er produceret af druerne Corvina (55%), Corvinone 
(25%), Rondinella (15%) og Croatina (5%), der er dyrket på 
Sartoris egne vinmarker i Veneto-området i Italien. 

Vinen er produceret på “Ripasso”-metoden, som direkte 
oversat betyder “passeret igennem igen”. Udtrykket betyder, 
at vinen gennemgår en andengæring på kvaset (også kaldet 
pomace) fra druer brugt til fremstilling af Amarone. Dette 
giver ekstra smag, alkohol, krop, karakter og garvesyre til 
Valpolicella’en.

Det er en utrolig elegant vin med klar granatrød farve, intens 
duft med noter af mandel, fyldig, men samtidig silkeblød og 
velafbalanceret smag samt en lang og behagelig eftersmag 
med et strejf af kirsebær.

Denne harmoniske vin er særdeles velegnet til vildt, røde 
bøffer samt de lidt stærkere oste.

Det er en vin, der med velbehag kan drikkes nu, men som 
samtidig har et godt henlægningspotentiale.



Sartori
Reius Amarone della Valpolicella  
Classico D.O.C.
Veneto
Italien 

Sartoris historie går helt tilbage til 1898, hvor Pietro Sartori købte 
en vinmark og en lille kælder for at sikre stabile forsyninger 
af gode kvalitetsvine til sit hotel. Denne handling kom til at 
symbolisere grundlæggelsen af vinfirmaet Sartori - og vin har lige 
siden været Sartori familiens kald. Der er nu gået over 100 år siden 
grundlæggelsen, og det er i dag 4. generation af Sartori familien, 
der ejer og leder firmaet. 

Denne vin er produceret af druerne Corvina (50%), Corvinone 
(30%), Rondinella (15%) og Cabernet (5%), der er dyrket i 
Veneto-området i Italien. 

Druerne er omhyggeligt udvalgt, og kun de allerbedste druer 
er blevet brugt til denne vin, der har været lagret ca. to år 
på egetræsfade og minimum 3 måneder på flasken inden 
frigivelsen.

Det er en utrolig flot vin med intens granatrød farve, delikat 
duft af røde frugter, solbær, hindbær og krydderier, fyldig, 
men samtidig rund og næsten silkeblød smag af kirsebær 
med et strejf af vanilje og kokosnød samt en lang og 
behagelig eftersmag med delikate noter af krydderier.

Denne harmoniske vin er særdeles velegnet til vildt, 
smagsfulde kød- og grillretter samt diverse lagrede oste.

Det er en vin, der med velbehag kan drikkes nu, men som 
også har et godt henlægningspotentiale.

• Guld ved AWC Vienna International Wine Challenge 2018
• Guld ved Berliner Wein Trophy 2017
• Guld ved Gilbert & Gaillard 2017

Accordini
Amarone della Valpolicella, Acinatico
Classico D.O.C.
Veneto
Italien 

Vingården er et familieforetagende skabt af Stefano Accordini. I dag 
er det sønnerne Tiziano og Daniele, der driver vingården assisteret af 
sønnerne Giacomo og Paolo.

De har i forening formået at bringe Accordini op i den bedste klasse i 
Veneto. Den oprindelige vingård ligger i den lille by Negrar. Her råder 
familien over 4 hektar. For nylig har man købt yderligere 6 hektar 
oppe i bakkerne, og her har de bygget et helt nyt vineri med alt hvad 
hjertet kan begære af topmoderne isenkram til vinfremstilling.

Markerne er hovedsageligt tilplantet med de for området traditionelle 
druer Corvina, Rondinella og Corvinone foruden en mindre andel af 
Cabernet Sauvignon, Merlot og  Montepulciano. 

Denne vin er produceret af druerne Corvina, Corvinone og 
Rondinella. Amarone Acinatico er lavet på druer fra de absolut 
bedste parceller på markerne Bessole og Cavalo, som her i 
550 m højde er nogle af de højest beliggende marker i hele 
Valpolicella.

Alle druer bliver høstet og sorteret i hånden for at sikre en 
perfekt modenhed. Efter sortering gennemgår druerne den 
klassiske “appassimento-proces”, hvor druerne tørres på et 
velventileret loft i hele 120 dage. Her mister druerne ca. 30% af 
saften, hvorfor vinen efter presningen af druerne får det højere 
indhold af sukker og dermed alkohol, som Amarone-vinen er 
kendetegnet ved. Efter presningen lagrer vinen på nye fade.

Den dybe mørkrøde farve efterfølges af en intensiv og givende 
næse med sorte blommer, brombær, chokolade, ristet toast og 
røget kød. I smagen går den heftige koncentration igen med 
en fast struktur kombineret med en så fedmefyldte frugt, at 
de 16,5% alkohol faktisk ikke fornemmes så heftigt. Dertil en 
ekstremt lang eftersmag med et diskret ristet vanilje-udtryk. 



Sartori I Saltari
Amarone della Valpolicella D.O.C.
Veneto
Italien 

Sartoris historie går helt tilbage til 1898, hvor Pietro Sartori 
købte en vinmark og en lille kælder for at sikre stabile 
forsyninger af gode kvalitetsvine til sit hotel. Denne handling 
kom til at symbolisere grundlæggelsen af vinfirmaet Sartori 
- og vin har lige siden været Sartori familiens kald. Der er nu 
gået over 100 år siden grundlæggelsen, og det er i dag 4. 
generation af Sartori familien, der ejer og leder firmaet. 

Denne vin er produceret af 60% Corvina, 20% 
Rondinella, 10% Corvinone og 10% Croatina druer, der 
er dyrket på Sartoris egne vinmarker i Veneto området i 
Italien.

Vinen har været lagret ca. to år på egetræsfade og 
derefter mindst tre måneder på flasken inden frigivelsen

Det er en utrolig flot vin med intens rubinrød farve, 
krydret frugtduft med strejf af tørrede figner og 
kirsebær, særdeles elegant og silkeblød smag med 
delikate tanniner samt en lang og behagelig eftersmag.

Denne harmoniske og velafbalancerede vin er særdeles 
velegnet til vildt, kalvekød samt diverse lagrede oste.

Det er en vin, der med velbehag kan drikkes nu, men 
som også vil udvikle sig yderligere nogle år.

• 2 glas ved Gambero Rosso
• 91 point i Wine Spectator, august 2015
• Guld ved Mundus Vini 2015
• Guld ved Berliner Wein Trophy 2015
• Sølv ved International Wine Challenge 2015
• 5 stjerner på www.finansbureauet.dk, 2015

Santa Sofia
Recioto di Soave D.O.C.G. Classico
Veneto
Italien 

Santa Sofias hovedkvarter og kældre er beliggende i Pedemonte tæt ved 
Verona i Italien. Pedemonte er en af de smukkest beliggende og mildeste 
zoner i det klassiske Valpolicella-område. Santa Sofia har igennem 
generationer opbygget og vedligeholdt et flot omdømme som en lille 
producent med høj kvalitet og har i mange år produceret flotte vine af 
allerhøjeste kvalitet. Santa Sofias vine er resultatet af en perfekt blanding 
af gamle traditioner og mange års erfaring tilsat moderne teknologi. 

Denne vin er produceret af 100% Garganega-druer, der er dyrket 
på Santa Sofias egne vinmarker i Veneto-regionen i Italien. 
Druerne er håndplukkede og omhyggeligt udvalgt og har ligget 
3 måneder til tørre.

Vinen har lagret 12 måneder på 225 l franske egetræsfade fra 
Allier samt 6 måneder på flasken inden frigivelsen.

Det er en flot hvid dessertvin med klar gylden farve, intens 
blomsteragtig og krydret duft samt fyldig, men samtidig blød og 
vedvarende smag.

Denne harmoniske vin er særdeles velegnet til cremede desserter, 
wienerbrød, blå skimmelost og paté.

Den skal serveres afkølet og kan med velbehag drikkes nu og de 
næste par år.



“cincin!”
Sprog: Italiensk

Synonym: Salute!
Oversættelse: Skål!



Farve
(1-3 points)

Bouquet 
(1-7 points)

Smag 
(1-10 points)

Totale points
(Max 20)

Sartori
Marani Bianco Veronese

Villa Molino
Valpolicella Ripasso

Sartori
Regolo, Valpolicella Ripasso Superiore 

Sartori
Reius Amarone della Valpolicella Classico

Accordini
Amarone della Valpolicella, Acinatico Classico

Sartori I Saltari
Amarone della Valpolicella

Santa Sofia
Recioto di Soave D.O.C.G. Classico

Farve (1-3) Duft (1-7) Smag (1-10) Total-max 20 points
1. Lav 1-2 Lav 1-2 Ubalanceret 0-8 Mangelfuld
2. Medium 3-4 Medium 3-4 Acceptabel 9-10 Rimelig
3. Dyb 5-7 Kraftig 5-6 God 11-12 Acceptabel
  7-8 Meget god 13-14 Middel
  9-10 Fremragende 15-16 Udmærket
          17-20 Fortrinlig

Pointskema


