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Riisvin er en lille vinimport med fokus på de glemte,  
ukendte eller måske kommende stjerner fra hele vinverdenen.  
Riisvin er i tæt samarbejde med vinfolk, sommeliers, og andre 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Side 1 Champagne- Météyer Pére et Fils 
Side 2 Østrig- Weingut Setzer 
Side 3 Spanien – Dominio del Aguila – Marques de Téran 
Side 4 Italien – Corte Adami 
 
 
 
Handelsbetingelser 
 
Send mail med bestilling på info@riisvin.dk  eller tlf. +45 22 63 02 46  
Vi pakker som udgangspunkt ordren senest næste dag, og leverer med bud dagen efter til den ønskede 
adresse. Ordrer under 1500.- inkl. Moms, tillægges et fragtgebyr på kr. 100.- + moms.  
Ordrer over 1500.- inkl. Moms sendes fragtfrit. 
Fri levering i og omkring Skagen, Frederikshavn og Hjørring. 
Alle priser er i Dk.kr. inkl. moms 
R=rigeligt på lager altid 
A= Allokationer/bittesmå mængder 
N=Nettopriser, der gives ikke rabat 

mailto:info@riisvin.dk
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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.   
601 NV  R Brut Tradition 0,75 l  258.- 195.-  
602 NV  R Brut tradition 1,5 l Magnum  525.- 395.- 
 Startniveau, Champagne med den helt rigtige balance mellem frugt og syre 
 
603 NV  R Brut Rose´ 0,75 l  275.- 220.- 
 Rose´ lavet på den gamle metode, hvor man tilsætter rødvin til Champagnen 
 
604 NV  R Cuvee Prestige  278.- 228.- 
 Pinot Noir og Chardonnay giver denne vin en flot syre og fyldighed 
 
605 NV  R Demi-sec   258.- 195.- 
 Samme Blend som Brut tradition, men med mere sukker 
 
606 NV  R Ratafia 18 %   258.- 195.-  
 Druemost og vinsprit i skøn forening 
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Østrig: 
 
Weingut Setzer, Weinviertel 
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, ejer af Uli og Hans Peter Setzer, som begge er uddannede ønologer, og 
selv forestår markarbejdet, Vinifikation osv. 
    
    V/1 stk. V/6 stk.  
Mousserende  
009 NV  R “Setzer Sekt”    162,50.- 150,00.-  
 Flaske gæret som Champagne, 70 % roter Veltliner, 20 % Chardonnay og 10 % Pinot Blanc 
 
Hvidvin 
001 2014  R  Grüner Veltliner ”EASY” to drink   90,00.- 83,00.-   
 En rigtig terrasse basker 
 
002 2014  R Grüner Veltliner ”AUSSTICH” DAC  100,00.- 93,00.-  
 Klassisk GV med syre, grøn peber, og masser af frisk citrusfrugt 
 
003 2014  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 
 
004 2014  R Roter Veltliner ”Wiener Symphoner”  98,00.- 90,00.-  
 En sjælden specialitet fra Weinviertel 
Rose` 
005 2014  R ”Setzer in Pink”    92,00.- 86,00.-  
 Svag rosa, masser af frisk frugtig liflig syre, sommerens hit 
Rødvin 
006 2013  R  Zweigelt    94,00.- 88,00.-  
 Østrigs bud på en rødvin til både fisk og lette kødretter 
007 2012  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 
008 2011  R “Setzer sweet” 0,375l  120,00.- 110,00.-  
 “stinker” nærmest af honning    
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Spanien: 
 
Dominio Del Aguila, Ribera Del Duero ”Pingus killeren” 
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. Der laves ca. 6000 flasker om året fordelt på 3 typer (der er dog en ”Gran Reserva” på vej, medio 
2016) 
    V/1 stk. V/6 stk. 
Rose´ 
020 2013  A ”Clarette”   200,00.- 185,00.-  
 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 
021 2014 Tinto     205,00.- 190,00.- 
 Husets intro niveau, som er tårnhøjt, kølig og masser af finesse 
 
022 2012  AN Reserva    430,00.- 410,00.- 
 Masser af typisk Tempranillo og Duero i næsen, men samtidig blid og behagelig med bløde 
 taniner og en lækker friskhed. 
 
DER FINDES FÅ MEN STORE FLASKER, SPØRG EFTER MG.  3. OG 5. L HVIS MAN SKAL HAVE MANGE GÆSTER 
 

Marqués de Terán, Rioja 
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 og i vineriet.De laver ca. 
90.000 flasker om året, fordelt på 8 typer af vin, heraf exporteres der 5 slags til Danmark 
  
    V/1 stk. V/6 stk. 
050 2011 Crianza   105.- 95.- 
 Intro level til vellavet moderne Rioja, blød, frugtig, en smule fad og god eftersmag 
051 2010 Reserva   125.- 110.- 
 Klassisk Reserva fra Rioja, dog med en god frugtig eftersmag og et snert af fad 
052 2013 Reserva Especial  138.- 120.- 
 Husets medaljesluger, masser af roser og medaljer I alle de store konkurrencer I hele verden 
053 2014 Versum   130 115.- 
 Moderne er vist det rette ord, masser af frugt og fadpræg 
054 2009 Reserva Limited Edition  168.- 140.- 
 Med en årlig produktion på kun 3000 flasker og laaang flaske lagring er dette Térán´s svar på 
 en Grand Reserva 
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Italien 
 
Corte Adami Veneto  
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. 
 
 
201 2015 Soave DOC   78.- 72.- 
 Klassisk Soave med god fylde, citrus og den der let cremede eftersmag 
 
202 2015 Soave Classico DOC”CimAlta” 88.- 82.- 
 Igen en klassisk Soave fra deres gamle vinmark, Castrelcerino 
 
203 2015 Soave DOC  ”Vigna Della Corte” 96.- 90.- 
 Bare lidt mere af det hele, super vin til fisk og skaldyr 
 
206 2014 Valpolicella DOC Superiore  110.- 100.- 
 Overset, undervurderet, super dejlig vin til de lidt lettere retter og som et hyggeglas  
 
207 2014 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denne prisliste afløser alle tidligere prislister, og med forbehold for prisstigninger m.m. 1/8 2016 


