
  
ROSÉER 

Rosé, Schönfelder Hof, 2019, 1 L                84 kr 
Blomsteragtig, mild, karakteristisk, duftende. Hindbærfarvede 

reflekser. Fin sødme.  

Spätburgunder Rosé, Weingut Karst, 2018, 0,75    101 kr 
Let, frisk. Nuancer af jordbær, kirsebær og æbler. Let syre.  

 

SEKT (tysk champagne): 

Sekt Rosé, Weingut Wolf, tør, 0,75 L            109 kr 
Frugtig, let og ubesværet. Fin duft og behagelig bæraroma. 

Traditionel flaskegæring. 

Weissburgunder Brut, Weingut Wolf, 0,75 L         122 kr 
Fin, frugtig, frisk. Harmonisk smag af den skånsomt pressede 

burgunder-drue. Elegant og blid.  

Riesling Sekt bA Brut, Schönfelder Hof, 0,75 L        153 kr 
Fin syre, forfriskende. Noter af fersken, der runder aromaen af. Fint 

perlende.  

Riesling Sekt, ekstra tør, Weingut Karst, 0,75 L       154 kr 
Klassisk Riesling-sekt, frisk, mineralsk, god bæraroma. 2015. 

 

SECCO (perlevin med tilsat kulsyre): 

Secco Trocken, Weingut Wolf, 0,75 L              79 kr 
Let, frisk, perlende og let sød. 

Secco S, Weingut Thomas Sippel, 0,75 L              89 kr 
Fin, boblende friskhed med intensive nuance af passionsfrugt og 

grape. Forfriskende syre, fin afstemt mineralsk aroma. 

Charie Secco, Schönfelder Hof, 0,75 L            104 kr 
Duftende, boblende, lyserød perlevin. Fine aromaer af hindbær og 

søde frugter.  

Køb- og leveringsbetingelser: 

Priserne er angivet inkl. moms. 

Køb kan foregå direkte fra postadressen eller du kan bestille vin via 

mail/telefon/kontaktformular. 

Betalingen foregår kontant, via bankoverførsel eller mobilepay. Vinen 

leveres først, når pengene er modtaget. 

Ved køb af en kasse (6 stk) eller derover gives 10% rabat på hele købet. 

Kunder skal være fyldt 18 år for at kunne handle hos Vinfadet. Er du 

under 18 år, bedes du fremvise skriftligt samtykke fra forældre/værge. 

Vinfadet sender gerne vinen, såfremt køber betaler porto/emballage. 

Vinen pakkes i særlige vinkasser beregnet til transport af vin og sendes 

med billigste operatør til nærmeste pakkeshop – eller mod merpris 

direkte til døren. Porto betales forud sammen med vinen. 

Levering anses for sket, når du har fået varen udleveret hos Vinfadet, 

eller når du har hentet pakken på udleveringsstedet. Får du vinen sendt 

direkte til din dør, og er du ikke hjemme, når leverandøren kommer, 

anses levering for sket, efter at leverandøren har stillet varen på det af 

dig anviste sted. Varen leveres i dette tilfælde uden kvittering, og du 

bærer selv ansvaret for varen. 

Fortryder du dit køb, tager Vinfadet gerne vinen retur (ubrudt og i 

original stand). Du betaler dog returporto. Du kan ikke fortryde dit køb 

blot ved at nægte modtagelse, med mindre vi har en særlig aftale om 

dette. 

 

Vi tager forbehold for trykfejl, udsolgte varer, afgiftsændringer og andet 

udefrakommende, der kan have indflydelse på prissætningen. 

 

Vi afholder gerne vinsmagninger. Kontakt os og hør nærmere. 

VINFADET 
 

 

Vin direkte fra gode, tyske vinbønder. 

Se vores side på www.vinfadet.dk 
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HVIDVINE  
SØDE:  
Gewürtztraminer, Weingut Wolf, 2017, 0,75 L          93 kr 
Minder om røde roser og søde kandiserede frugter. Derved 

overbeviser dens unge, elegante og frugtige friskhed. 

Riesling Kabinett, Weingut Wegner, 2018, 1 L          99 kr 
Karakteriseret ved en frisk og elegant syre. God gedigen bordvin til 

mange lejligheder – både til hverdag og fest. 

 

HALVTØRRE: 
Riesling Kabinett, Weingut Wolf, 2018, 0,75 L           81 kr 
Nuancer af modne æbler, gule kiwier og passionsfrugt. Lille sødme. 

Riesling, Weingut Wolf, 2018, 1 L              82 kr 
Fine nuancer af modne ferskner og abrokoser. Behagelig frisk og 

frugtig. Lys og let sødlig. 

Weisser Burgunder, Weingut Wolf, 2018, 0,75 L      84 kr 
Aromatisk, blød og frugtig. Friske nuancer af pære, kvæde og modne 

æbler. En ukompliceret og elegant hvidvin til mange lejligheder. 

Riesling, Weingut Thomas Sippel, 2017, 0,75 L         95 kr 
God klassisk Riesling, kendetegnet ved dens syre og mineralske 

smag.  

Riesling, Weingut Karst, 2018, 1 L              99 kr 
Rigtig god Riesling, der passer til de fleste anledninger. Syrlig og 

mineralsk, frisk og alsidig. 

Frohnhof Riesling, Weingut Karst, 2016, 0,75 L      105 kr 
Klar og mineralsk, temperamensfuld, syrlige noter af citrus og lime, 

kompleks, kraftig og rig. 

 

TØRRE: 
Chardonnay Spätlese, Weingut Wolf, 2018, 0,75 L   89 kr 
Aromatisk duft af eksotiske frugter: mango papaya og litchi. Frugtig, 

fyldig, blød og herlig afbalanceret. 

Riesling, Weingut Karst, 2018, 1 L              94 kr 
God, mineralsk, klassisk syre. 

Blanc de Noir, Weingut Wegner, 2018, 0,75 L                 99 kr 
Flot gylden farve, Fyldig og spændende. Masser af frugt 

Weisser Burgunder, Weingut Karst, 2018, 0,75 L         107 kr 
Lys og strålende, fine nuancer af gul æble, let nød og abrikoskompot, 

rund, dyb, harmonisk, lang eftersmag. 

Chardonnay, Weingut Karst, 2018, 0,75 L                      107 kr 
Klassisk chardonnay, god frug, fin aroma 

Lupus White, Weingut Wolf, 2018, 0,75 L                 116 kr 
Frugtig, ungdommelig og frisk, passionsfrugt, abrikos, lime, pomerans, 

pikant, let boblende, fyldig, intensiv, god eftersmag. 

 

RØDVINE 

HALVTØRRE: 
Dornfelder, Weingut Wolf, 2017, 0,75 L                   82 kr 
Særlig fyldig og middelkraftig, Nuancer af kirsebær og brombær. 

 

TØRRE: 
Dornfelder, Weingut Thomas Sippel, 2017, 0,75 L        88 kr 
Mørk, meget tæt i smagen, brombær, solbær, hindbær, banan, tobak og 

en snert af hyldebær. Højt indhold af tanniner. 

Spätburgunder, Weingut Wolf, 2016, 0,75 L                   92 kr 
Fyldig, kraftig, krydret, nuancer af jordbær, cedertræ, sort the og mørke 

skovbær. Vedvarende, elegant. Lagringspotentiale. Har godt af lidt ilt. 

Dornfelder, Weingut Wegner, 2016, 0,75 L                   99 kr 
Dyb, tæt, mørk, spændende. 

Spätburgunder, Weing. Thomas Sippel, 2017, 0,75    102 kr 
God aroma af skovbær og frisk træ. Forførende, ren duft, noter af 

jordbær, kirsebær og blomme. 

Cabernet Sauvignong & Merlot, 2018, 0,75 L               108 kr 

Weingut Wolf. Fortryllende cuvée, dejlig kraftig. Nuancer af solbær, 

hø, brombær. Intensiv, afbalanceret stillads af tanniner. 

Cuvée, Weingut Schönfelder Hof, 2017 0,75 L             114 kr 
Mokka, fint integreret garvesyre, Står meget mørkerød i glasset. Kraftig, 

gode aromaer af kirsebær og mørk chokolade. 

Cabernet Sauvignon, Thomas Sippel, 2017      117 kr 
0,75 L. Blød og tiltalende. Nuancer af især solbær. 

Spätburgunder, Schönfelder Hof, 2016, 0,75 L  124 kr 
Fløjlsagtig, fyldig, kraftig, fine tanniner. 

Little Georg, Weingut Karst, 2017, 0,75 L      128 kr 
Cabernet-familien. Solbæraroma, træfad, bløde tanniner.  

Merlot, Weingut Karst, 2017, 0,75 L      135 kr 
Fyldig, intens, intens granatrød, kirsebær og jordbær. Blød, men 

krydret og kraftfuld i eftersmag.  

Cabernet Sauvignon & Merlot, Karst, 2017      135 kr 
0,75 L. Mørk rubinrød, intensiv duft af røde og sorte bær. 

Krydrede og ristede nuancer. Lang eftersmag. Fyldige tanniner. 

Cabernet Sauvignon, Schönfelder Hof, 2015      150 kr 
Præmiumvin, fløjlsagtig, frugtig, elegante burgunder-nuancer 

efter ædle, fuldmodne frugter og let peber. Fine tanniner. 

Lupus Black, Weingut Wolf, 2017, 0,75 L      152 kr 
Kraftig, mørk, frugtig, bærnnuanceret, tiltalende. Træfad. 

Intensive nuancer af solbær, kirsebær, blåbær og fint cedertræ. 

Hokus Pokus, Weingut Wolf, 2016, 0,75 L      152 kr 
Ikke helt tør, men aromatisk og tæt. Aromatæt med blomme, 

mørke skovbær, jordbær, moreller. Kraftfuld, vedvarende, 

elegant. Også god som aperitif. 

Dunkelfelder, Schönfelder Hof, 2015, 0,75 L      157 kr 
Kraftig, fuldmoden, meget mørk. Fint integreret garvesyre. 

Lagret på træfade. Bliver bedre og bedre med årene. 

Syrah, Weingut Karst, 2017, 0,75 L      161 kr 
Flot rubinrød med violette reflekser. Duft af violer. Cremet krop, 

ikke for massiv, fin fransk barrique, meget elegant og facetrig. 

Cuvée Georg I, Weingut Karst, 2016, 0,75 L      179 kr 
Mesterstykke, tæt intensiv rød farve, der tenderer til lilla. 

Klassiske cabernet-nuancer som solbær og egefad, vanilje og 

eksotiske krydderier. Dyb. 

Pinot Noir, Weingut Wegner, 2012, 0,75 L      234 kr 
Lagret 33 måneder i barriquefade. Kompleks, elegant, let sødme. 

Nuancer af kirsebær, jordbær, solbær og brombær. Duft af 

skovbær. Frisk, ikke tannisk. Fløjlsblød. 

 

 


