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Riisvin er en lille hobby vinimport med fokus på de glemte,  

ukendte eller måske kommende stjerner fra hele vinverdenen 
samt masser af klassiske områder.  

Nye vine findes på messer, ture og via kontakter i ind og udland. 
Riisvin er også i tæt samarbejde med vinfolk, sommeliers, og 

andre mindre vinimportører i nærområdet, for at sikre de rigtige 
vine til de rigtige priser. 

 
 
 
 

Side 1 Oversigt, handelsbetingelser, kontaktinfo 
Side 2 Frankrig - Champagne - Météyer Pére et Fils 
Side 3 Frankrig - Bourgogne – Coste-Caumartin  
Side   Frankrig - Alsace (er på vej, men ikke officielt endnu) 
Side 4 Tyskland - Mosel - Weingut Knebel 
Side 5 Østrig - Weinviertel - Weingut Setzer 
Side 6 Spanien - Ribera Del Duero - Dominio del Aguila  
Side 7 Spanien - Rioja - Marqués de Terán’ 
Side 8 Portugal - Duoro – Quinta De S. Jose´ 
Side 9 Italien - Veneto - Corte Adami 
Side 10 Sydafrika - Paarl – Windmeul 
 
 
Handelsbetingelser 
Send mail med bestilling på info@riisvin.dk  eller tlf. +45 22 63 02 46  
Vi pakker som udgangspunkt ordren næste dag, og leverer med bud i dagene efter til den ønskede adresse. 
Ordrer under 2500.- inkl. Moms, tillægges et fragtgebyr på kr. 100.- + moms.  
Ordrer over 2500.- inkl. Moms sendes fragtfrit. 
Fri levering i og omkring Skagen, Frederikshavn og Hjørring. 
Alle priser er i Dk.kr. inkl. moms 
R=som udgangspunkt rigeligt på lager  
A= Allokationer/bittesmå mængder 
N=Nettopriser, der gives ikke rabat 

 

mailto:info@riisvin.dk
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Frankrig: 
 
Champagne: 
 
Météyer Pére et Fils, Valle de Marne 
Champagne Météyer Pére et Fils er en såkaldt Recoltant-Manipulant, dvs. en lille producent med egen 
marker, hjemmehørende i Valle De Marne det vigtigste område for Petit Meunier. De har siden 1860 ejet 
markerne omkring vineriet. De har også druer fra de to andre kendte områder i Champagne. De laver lige 
fra de knastørre til de halvsøde, og den lokale specialitet Ratafia som er en likør lavet på Champagnedruer. 
Champagne Météyer Pére et fils er naturligvis medlem af den uafhængige producent organisation 
 

        
 
    V/1 stk. V/6 stk.   
NV  R Brut Tradition 0,75 l  268.- 210.-  
NV  R Brut tradition 1,5 l Magnum  545.- 420.- 
 Startniveau, Champagne med den helt rigtige balance mellem frugt og syre 
 
NV  R Brut Rose´ 0,75 l  275.- 220.- 
 Rose´ lavet på den gamle metode, hvor man tilsætter rødvin til Champagnen 
 
NV  R Cuvee Prestige  278.- 228.- 
 Pinot Noir og Chardonnay giver denne vin en flot syre og fyldighed 
 
NV  R Exclusif (100% P. Meunier)  365.- 345.- 
 “non dosage”, vild næse med roser, hyben og æbler 
 
NV A Expression Noir (100% Pinot Noir) 335.- 310.- 
 Ekstra brut, med al storheden og elegance fra Pinot Noir 
 
NV A Nuits Blanches (100% Chardonnay) 345.- 320.- 
 Ren Chardonnay med en næse af modne nedfaldne æbler 
 
NV  R Demi-sec   268.- 210.- 
 Samme Blend som Brut tradition, men med mere sukker 
 
NV  R Ratafia 18 %   258.- 195.-  
 Druemost og vinsprit i skøn forening 
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Bourgogne: 
 
Coste-Caumartin 
Med 13 Ha egne vinmarker beliggende i nogle af især Pommards bedste lieux-dits. Samtidig har 
man generationers erfaring helt tilbage fra 1793. Coste-Caumartin laver klassiske, elegante og 
liflige Bourgognevine. Deres vine får ofte topkarakterer både hos Gilbert og Gaillard 
(Bourgognenørd side) og i ”the Burgundy Briefings” vintage rapport som skrives af den anerkendte 
ekspert Sarah Marsh MW, begge steder ligger domænets vine aldrig under 90 point. 
   
hvidvin     V/1 stk. V/6 stk. 
2019 A Bourgogne Blanc   175.- 155.- 
 Start niveau, klassisk Bourgogne, elegant og et strejf af citrus 
 
2019 A Saint Romain Blanc AOC MONOPOLE “Le CLos du Chateau” 265.- 240.- 
 Blid citrus i næsen, elegant afrundet, dog stram kontant syre i eftersmagen 
 
2019 A Beaune 1. Cru AOC “Les Chouacheux”  355.- 330.- 
 MM er mere rund, et snert af olie, krydret med stor fylde, let bitre noter til sidst 
 
Rødvin 
2019 A Bourgogne Rouge “Cote D´or Rouge”  165.- 155.- 
 frugtig og sprød i næsen, cremet og intens og mild note bagerst i ganen 
 
2019 A Bourgogne AOC” Haut Cote de Beaune Rouge” 175.- 165.- 
 Krydret, fyldig og rustik men samtidig meget rank I smagen og stor fylde 
 
2019 A Pommard AOC” La Rue au port”  375.- 350.- 
 Fin syre, elegant, fine tanniner, saftig og juicy 
 
2019 A  Pommard AOC” La Refène”  455.- 410.- 
 Elegant, fine lette tanniner, god syre og noter af røde bær, charmerende 
 
2019 A Pommard AOC” Les Fremiers”  455.- 410.- 
 Flot bouquet i næsen, syrlige kirsebær, flot syre og frugt 
 
2019 A Pommard AOC MONOPOLE” Le Clos des Boucherottes” 525.- 495.- 

Parcellen støder op til den berømte ”clos de Mouches” og har lidt af de samme 
fællestræk som naboen, dog tilsat Pommards rankhed. Vinen er absolut en top vin og 
noget af det bedste Pommard kan byde på. Vinen er ”kølig” i udtrykket, elegant, god 
syre og et umanerlig lækkert bekendtskab  
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Tyskland: 
Mosel: 
 

Weingut Knebel er med deres 7 ha vinmarker, beliggende i Winningen i hjertet af Mosel, og 97% 
af dem er på ekstremt stejle terrasser, og med 4 marker i noget af det absolut bedste Mosel kan 
byde på, er det ikke underligt af Mathias Knebel igen og igen bliver fremhævet som en kommende 
stjerne i området. Weingut Knebel blev i foråret 2017 optaget i VDP organisationen, som er en 
privat organisation af de allerbedste vinhuse i Tyskland. 
 
 
2018/19 Riesling   145.- 124.- 
 Sprød og tør Riesling 
 
2018 Riesling ”von den Terrassen” 195.- 172.- 
 Mere fylde og en flot sprød mineralitet 
  
2015 Riesling ”Hamm”  235.- 205.- 
 Stor tør vi med masser af charme og bør nydes til god fisk 
 
2015 Riesling ”Röttgen”  345.- 300.- 
 Kompleks, svag sødme, stor lang eftersmag, toppen af Mosel 
 
2008 Auslese Riesling ”Brückstück” 312.- 275.- (0,375l) 
 Sødme, syre fra marker med op til 81 % stigning 
 
2013 Beerenauslese Riesling ”Ulhen”  1225.- 1000.- (0,375l) 
 Tørrede druer presses til denne søde vin, fra nogle af de bedste parceller i Mosel 
 
2008 Eiswein Riesling ”Röttgen” 1075.- 945.- (0,375l) 

1-2 gange i hvert årti er det muligt at lave Eiswein, koncentration af syre og sødme på 
en gang gør det til noget helt specielt(Knebel har ikke lavet Eiswein fra 2008-2018) 

 
2006 Trockenbeerenauslese Riesling ”Brückstück” 1075.- 945.- (0,375l) 
 Kan måle sig med selv de bedste søde vine i verden. Fantastisk oplevelse 
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Østrig: 
 
Weinviertel: 
 
Weingut Setzer 
Det var egentligt her det startede, efter et møde på Prowein i 2015, hvor jeg mødte Uli og Hans 
Peter Setzer på deres stand, de havde tidligere været importeret lidt i Danmark, men importøren 
kunne ikke få det billigt nok. Østrigsk vin har efter skandalerne i ´80erne indført verdens 
strengeste vin lov, som betyder at man i dag stort set kun laver kvalitetsvin i hele landet. Der er 
blevet fremstillet vin på gården som ligger i Weinviertel, siden 1705, men vinfremstilling har været 
kendt i området siden år 1360. Weingut-Setzer blev kåret til årets vineri i Østrig 2013, ejes af Uli og 
Hans Peter Setzer, som begge er uddannede ønologer. Dog er de næste generationer på vej, 
datteren står for marketing og sønnen hjælper sin far i vineriet med markarbejdet, Vinifikation 
osv. De er i 2021 blevet certificerede bæredygtige af de Østrigske myndigheder 
    
    V/1 stk. V/6 stk.  
Hvidvin 
2019 R  Grüner Veltliner ”EASY” to drink   90,00.- 83,00.-   
 En rigtig terrasse basker 
 
2018 R Grüner Veltliner ”AUSSTICH” DAC  100,00.- 93,00.-  
 Klassisk GV med syre, grøn peber, og masser af frisk citrusfrugt 
 
2018 R   Grüner Veltliner ”8000” DAC  188,00.- 176,00.-  

Husets top vin. 8000 henviser til plantningstætheden på de kun 2,49 ha, sammen 
med de lavtydende vinstokke og den kalkholdige jord og gamle kloner af GV giver det 
en unik vin 

 
2018 R Roter Veltliner ”Wiener Symphoner”  98,00.- 90,00.-  
 En sjælden specialitet fra Weinviertel 
Rose` 
2020/21 R ”Setzer in Pink”    92,00.- 86,00.-  
 Svag rosa, masser af frisk frugtig liflig syre, sommerens hit 
Rødvin 
2015 R Merlot    135,00.- 125,00.-  

Masser af typisk Merlot I næsen, dog en syre og friskhed som man sjældent finder. 12 
mdr. på små Franske fade 

Dessertvin 
2017/18 R “Setzer sweet” 0,375l  120,00.- 110,00.-  
 “stinker” nærmest af honning    
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Spanien: 
 

Ribera Del Duero: 
 

Dominio Del Aguila, ”Ribera´s bedste vin” 
Dominio Del Aguila er et meget lille familiedrevet vinhus i hjertet af Ribera Del Duero, efter de igennem en 
lang årerække har forsynet flere af de allerbedste vingårde med druer fra over 50 år gamle stokke, 
besluttede de sig i 2010 for at leve drømmen ud og lave deres egen vin. 
De ejer ca. 30 ha. med mere end 50 år gamle Tempranillo vinstokke, som alle dyrkes økologisk. 
Jorge Monzón er uddannet ønolog fra universiteterne i både Bordeaux og Bourgogne, samt arbejdet for 
Romanee Conti´og Vega Sicilla i Duero. Desuden har han været teknisk direktør for en bodega også. Men 
drømmen og sin egen vin og fuldstændig frie hænder lykkes først i 2010, med etableringen af Dominio Del 
Aguila. Siden er der nærmest ingen vinskribent eller magasin som ikke roser vinene til skyerne. Der laves ca. 
46.000 flasker om året fordelt på 6 typer, en sjælden hvidvin (som kan skaffes på bestilling), en kraftig rose 
og ikke mindst hans 4 røde vineder er meget elegante men stadig kraftige, og som nemt kan udkonkurrere 
selv de kendteste vine fra området 
 
    V/1 stk. V/6 stk. 
Rose 
2018  A ”Clarette”   245.- 225.-  
 Dominio Del Aguila´s vilde rose´, som er den perfekte ledsager til lette kødretter, stegt fisk 
 med citrusfrugter, og fjerkræ, DETTE er en mad vin.  
Rødvin 
2019 Tinto     255.- 225.- 
 Husets intro niveau, som er tårnhøjt, kølig og masser af finesse 
 
2016 A Reserva    495.- 525.- 
 Masser af typisk Tempranillo og Duero i næsen, men samtidig blid og behagelig med bløde 
 taniner og en lækker friskhed. 
 
2014 AN Grand Reserva ”Peñas Aladas” 1495.- 1300.- 
 1050 flasker produceret, 100 år gamle stokke, 51 måneder på fad…ord er overflødige!!!!!! 
 
2015 AN ”Canta La Perdiz”  2700.- 2500.- 

Enkeltmarksvin fra knap 900 meters højde, 100-150 år gl. vinstokke, en tæthed og intensitet 
som sjældent opleves.  
Er det vinen som skal opnå 100p ved Robert Parker? bittesmå mængder, virkelig en kæmpe 
vin som nemt kan udkonkurrere sine nærmeste forfølgere 
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Rioja 
 

Marqués de Terán 
Marqués de Terán er egentligt et gammelt vinnavn i Rioja, som efter mange år er vækket til live af nogle 
pengestærke investorer. Med Beliggenheden i Ollauri i Rioja Alta, er vineriet omgiver af perfekte forhold for 
Tempranillo. Alle druer håndplukkes, håndsorteres og med respekten for traditionerne i området tilsat de 
nyeste metoder opnår Marqués de Terán igen og igen høje scorer i vinguider og på udstillinger. Vineriet er 
CO2 neutralt og bruger bla. Geotermisk opvarmning og nedkøling til produktionen.90.000 flasker om året.  
 
 
 
Hvidvin    V/1 stk. V/6 stk. 
2016/18 Blanco   

Sprød og frisk, 70 %Sauvignon Blanc og 30 % Viura giver friskhed med et strejf af eksotisk 
frugter til vinen, skøn vin fra et ellers normalt ”rødvinsområde” 

 
 
 
Rødvin 
2016 Crianza   105.- 95.- 
 Intro level til vellavet moderne Rioja, blød, frugtig, en smule fad og god eftersmag 
 
2015 Reserva   125.- 110.- 
 Klassisk Reserva fra Rioja, dog med en god frugtig eftersmag og et snert af fad 
 
2017 Reserva Especial  138.- 120.- 
 Husets medaljesluger, masser af roser og medaljer I alle de store konkurrencer I hele verden 
 
20 Reserva Limited Edition  168.- 140.- 
 Med en årlig produktion på kun 3-5000 flasker og laaang flaske lagring er dette Térán´s svar 
 på en Grand Reserva 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Prisliste Riisvin ApS v12 

 

8 
 

 
Portugal 

 
Douro 
Efter flere års jagt i området, på diverse messer m.m. lykkes det endelig af finde et vinhus fra Douro der 

lavet super vin OG ikke mindst god vintage portvin. Quinta S. Jose´ ligger lige midt i AA+ området i den 

centrale del af Dourodalen, med naboer som Fonseca, De La Rosa, Pego osv. er jordbunden naturligvis også 

helt i orden. 

Sofia og hendes mand driver et B&B på vingården også, og man skal ikke snyde sig selv for sådan en 

oplevelse, og Porto er kun 5 timer væk... 

 

Hvidvin    v/1stk  v/6stk 
2018 Flor De S. Jose´ Douro DOC   125.-  110.-  

Frisk syrerig citrus, rund og læskende, en smule citrus i eftersmagen... 
 
2018 Flor De S. Jose´ Douro DOC, Reserva  200.-  180.- 

Friske hvide blomster og en smule fad i næsen. God fylde og flot syre i slutningen. medium+ 
eftersmagen 

 
Rødvin 
2018 Q. De S. Jose´ red Douro DOC 125.-  110.- 

Frugtig og næsten roser i næsen, let spice og en smule tannin, balanceret eftersmag 
 
2017 Q. De S. Jose´ Reserva red Douro DOC 230.-  185.- 

Frugtig og urtet i næsen, blød og rund, lidt mocca, lidt fine tanniner 
 
2014 Q De S. Jose´ Grand Reserva DOC  320.-  290.- 

Frugtig og elegance, svesker, Rå lakrids, lidt tannin, dog meget fine, let udtørrende i 
slutningen 

 
2017 Q. De S. Jose Touriga national  185.-  166.- 

Frugtig og note af lakrids og kaffe, moden frugt og urter i eftersmagen 
 
 
 
Vintage Port    345.-  305.- 
2016 A Q. De S. Jose Vintage Port 

S. Jose´ laver en moderne Vintage port, vinen har noter af blommer, mocca, sveske, rød frugt, 
sødme og masser af solskin......    
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Italien: 
Veneto: 
 
Corte Adami   
I hjertet af Soave området ligger den familieejede vingård Corte Adami. 
Efter utallige årtier som underleverandører til flere store kendte vinhuse, besluttede Angelo og 
Andrea sig for i 2004 at blive selvstændige med egen vinproduktion. Og i de seneste år er den 
næste generation indtrådt i familiefirmaet, og dermed fortsætter det gode arbejde for kvaliteten 
hos Corte Adami. 
Og med egne marker i Soave DOC, i den historiske ”Cru” Castrelcerino er druekvaliteten helt i top. 
Med marker plantet i Valpolicella området mellem 1962 og 1970 er vinstokkene i en alder hvor de 
frembringer kraftige, fyldige og nærmest perfekte druer til fremstillingen af Valpolicella, Ripasso 
og Amarone. 
 
Bobler 
200 NV Brut Rose´” Rosa Croina”  100.- 125.- 
 Lækker pink Spumante tør men skønne noter af røde sommerbær 
Hvidvin 
201 2019 Soave DOC   78.- 72.- 
 Klassisk Soave med god fylde, citrus og den der let cremede eftersmag 
 
202 2019 Soave Classico DOC ”CimAlta” 92.- 86.- 
 Igen en klassisk Soave fra deres gamle vinmark, Castrelcerino 
 
203 2018 Soave DOC” Vigna Della Corte” 99.- 90.- 
 Bare lidt mere af den hele, super vin til fisk og skaldyr 
 
Rødvin 
206 2018 Valpolicella DOC Superiore  110.- 100.- 
 Overset, undervurderet, super dejlig vin til de lidt lettere retter og som et hyggeglas  
 
207 2018 Valpolicella Ripasso DOC Superiore 137.- 125.- 
 Typisk Ripasso med fyldighed, sødme men også en god frugtig eftersmag 
 
208 2013 Amarone della Valpolicella DOCG 252.- 230.- 
 Et kraftværk på flaske, alkohol, fylde, sødme og bløde taniner gør denne vin til en kæmpe 
 oplevelse, men samtidig en elegant balance og syre 
 
Dessertvin 
209  Recioto di Soave D.O.G.C. (1/2 flaske) 185. - 160.- 
 

 

http://www.corteadami.it/en/home/
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Sydafrika: 
 
Paarl: 
 

Windmeul Kelder 
Med en placering på de Nordlige skråninger af det smukke Paarl bjerg lige midt I hjertet af Paarl 
vindistriktet og under den sydafrikanske bagende sol, er betingelserne for af lave gode vin absolut 
tilstede. Windmeul Kelder er startet i 1944. I starten lavede man primært destilater og “cape 
port”. I dag råder man over topmoderne vinkældre og marker der leverer druemateriale i 
topkvalitet. Windmeul Kelder er kendt for at lave bade hvide og røde vine med respekt for stilen i 
Paarl. 
 
Hvidvin     V/1 stk. V/6 stk.  
703 2016 Windmeul Kelder Sauvignon Blanc  72.- 69.- 
 Sprød og krisp, god syre 
 
704 2015 Windmeul Kelder Chenin Blanc reserve  105.- 96.- 

Steen som druen kaldes lokalt kommer virkelig til udtryk i det varme Paarl, syre, lime, 
mineraler 

 
Rødvin 
715 2015 Roodekrantz Merlot   118.- 102.- 
 Blød og lækker med masser af varme og fylde 
 
720 2013 Windmeul Kelder Shiraz Reserve  148.- 136.- 
 Saftig Shiraz, sol og sommer med masser af bærnoter 
 
721 2015 Windmeul Kelder Pinotage Reserve  148.- 136.- 

Frugtdreven Pinotage, et snert af fad og masser af mørke bær, en smule røg i næsen men 
uden den der brændthed som man desværre ofte finder i Pinotagevinene fra Sydafrika 

 
 
 

 
 
 

V12 prislisten afløser alle tidligere prislister pr. 1/3 2021, og med forbehold for trykfejl, prisstigninger m.m. 


