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Kjære vinvenner,

vi er stolte over å kunne tilby dere vår første liste for spesialbestilling. Gjennom høsten og 
tidlig vinter har vi jobbet hardt for å kunne tilby et knippe meget gode produsenter i det 
norske markedet. Vi har smakt oss gjennom utallige viner (ingen hard jobb), funnet noen 
juveler, besøkt produsenter, hatt møter med agenter, handelshus og tradere, og til slutt 
falt ned på hva vi ønsker å tilby dere. Vi håper at dere finner noe her dere finner 
interessant, og vi er sikre på at dere vil se at det dere bestiller leverer meget bra kvalitet 
til prisen.

Listen inneholder viner fra noen av de produsentene vi har begynt å jobbe direkte med. Vi 
har valgt å lansere kun noen nå, slik at vi kan gi hver produsent den introduksjonen de 
fortjener. Deretter vil vi fortløpende lansere nye ved nye spesial-lister. I denne utgaven har 
vi noen virkelig spennende nye produsenter, som er i ferd med å etablere seg som stjerner i 
sine regioner, slik som Château des Bachelards i Beaujolais og Fox & Fox i East Sussex. 
Samtidig har vi også med noen småskala-produsenter som ikke ønsker oppmerksomhet, 
men kun vil bruke tiden sin på å lage best mulig vin, slik som den brilliante Enrico Cauda fra 
Cascina Fornace. 

Disse vinene mener vi det er virkelig stas å ha i kjelleren. Dette gjelder selvsagt vinene fra 
Piemonte, men også vinene fra Beaujolais og England. Begge disse områdene har vi har stor 
tro på for fremtiden fordi de leverer viner med meget høy kvalitet til priser som foreløpig er 
meget moderate, sett opp mot viner med tilsvarende høy kvalitet i andre områder. Vi tror 
både toppvinene fra Beaujolais og de beste engelske musserende i løpet av få år vil nå helt 
andre priser enn det de har nå. 

Felles for alle vinene vi tilbyr i spesialbestilling er at produsentene er enormt stolte over 
vinene og kun ønsker at de skal drikkes av folk som virkelig bryr seg. Derfor mener både de 
og vi spesialbestilling er den riktige måten å selge disse vinene. 

Noen praktiske forhold.

• Bestilling er enkelt: bare send oss en mail på spesial@arendalvintners.com med hva 
dere ønsker, men husk at bestillingen er bindende. Senere vil vi sende dere et skjema for 
innsending til Vinmonopolet, siden flaskene må utleveres der.

• Fristen for bestilling er fredag 2. februar 2018. Bestillinger som kommer inn etter dette, 
kan vi ikke garantere at kommer med.



• Utlevering skjer som utgangspunkt på vinmonopolets filialer i Arendal og Grimstad, samt 
på Røa, Storo og Frogner i Oslo. Ta kontakt ved ønske om annet utleveringssted. 

• Mange av disse vinene blir produsert kun i små kvanta, og de er derfor også tilgjengelige 
kun i små kvanta i Norge. Disse tilfaller som utgangspunkt dem som bestiller først. Vi 
forbeholder oss likevel retten til å fordele flaskene på flere bestillinger for å sørge for en 
rimelig spredning blant de som bestiller tidlig, for eksempel slik at hver av de «heldige» 
mottar 3 eller 4 flasker.

• Vinene vi har angitt at kommer for salg i Vinmonopolets bestillingsutvalg, kan ikke 
bestilles her, men er tatt med for å vise vårt fullstendige utvalg fra produsenten.

Vi håper dere finner noe interessant!

Hilsen oss i Arendal Vintners AS

Anders Holm Cato Litangen

holm@arendalvintners.com litangen@arendalvintners.com

906 05 072 406 48 083

Lars Nerdrum Lars F. Hvalgård-Bakke

nerdrum@arendalvintners.com lars@arendalvintners.com

450 37 574 930 63 520



VÅRE PRODUSENTER



FOX & FOX

EAST SUSSEX



Fox & Fox er en av de kommende stjernene innenfor britisk musserende. Det er en liten 
produsent fra East Sussex, som produserer 20 000 flasker i året fordelt på 6 ulike cuvéer. Vinene er 
distinkte, intense og alltid med en flott balanse. De siste to årene har de fått en rekke utmerkelser i 
England, og vi kan nevne noen her:

- Da Decanter hadde sin siste såkalte «panel tasting» (3 Masters of Wine) av 92 britiske 
musserende, kom Fox & Fox Essence 2011 på topp med 96 poeng og kommentarer som: 
«fantastic fruit on the palate. Great citrus, limes to the fore. Palate long with beautifully 
textured acidity».

- Magasinet World of Fine Wine ga samme vin (Essence 2011) 97 poeng. Testen ble gjort av Tom 
Stevenson, som betraktes som én av verdens fremste eksperter på Champagne.

- Den 1. november 2017 arrangerte Steven Spurrier en stor blindsmaking for 40 smakere ved 
Londons 67 Pall Mall. De smakte 36 viner fordelt på 4 kategorier helt blindt, og hver kategori 
inneholdt 4 engelske og fire franske toppviner. I kategorien Blanc de Blancs, kom Essence 2011 
inn på andre plass og slo med det blant annet Dom Ruinart BdB 2006 og viner fra Delamotte og 
Pierre Peters. 

Essence 2011 er for lengst utsolgt, men vi har sikret en allokasjon av neste årgang, som er 

Essence 2014. Total produksjon av 2014 er rundt 3 000 flasker, og vinen degosjeres nå 
medio januar og er snart klar for levering. Jonica Fox forteller at kvaliteten er minst like god som 
2011, men i en noe mer holdbar stil. Vinen er 100 % enkeltvinmarks Chardonnay og vil holde i 10+ 
år. 

Dessuten kan vi tilby, Inspiration Brut 2013, som er laget på Pinot Gris med en liten 
andel Chardonnay for å gi syrestruktur. Dette er Englands eneste musserende kvalitetsvin på Pinot 
Gris, men Jonica Fox forteller at andre nå ønsker å komme etter. Vinen har flott druetypisitet med 
stor munnfølelse og god syrestruktur. Den fikk 92 poeng av Decanter i august 2017. Total 
produksjon er 1 114 flasker, og vi har noen få. Vi har også fått allokert noen få av Inspiration Brut 
2014. 

Endelig tilbyr vi Fox & Fox Expression Rosé Brut 2013, som er en distinkt og 
aromatisk rosé med preg av grapefrukt, røde bær og mineralitet. Denne er ikke testet av Decanter 
fordi den akkurat er degosjert, men en testflaske med tidligere degosjering vant prisen «Love or 
Hate» for fremragende, men særegen kvalitet i Glass of Bubbly Awards (spesialmagasin for 
Champagne og annen musserende) høsten 2017. Total produksjon 3003 flasker. 

Årgang Vin Volum Pris
2014 Essence (Blanc de Blancs) 0,75 l 539,-
2013 Inspiration Brut (Pinot Gris) 0,75 l 469,-
2014 Inspiration Brut (Pinot Gris) 0,75 l 469,-
2013 Expression Rosé Brut 0,75 l 525,-
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Årgang Vin Volum Pris
2014 Tradition (Blanc de Noirs) 0,75 l 489,-



DOMAINE PARDON

BEAUJEAU

Familien Pardon har drevet vinproduksjon fra familiegården i Beaujeu, den historiske hovedstaden i 

Beaujolais, siden 1820. Samlet areal er 12 hektar, og de lager 10 forskjellige «crus». Pardon et fils 
utmerker seg med fornuftig prisede viner med en høy og jevn kvalitet, som reflekterer hver crus særegne 
karakter. Dette er tydelig gjennom de ulike karakterene på de tre cru’ene som Arendal Vintners presenterer 

– en frisk, rødbærpreget Juliénas, en strukturert, mørk og mineralsk Moulin-à-Vent, og en 

kjøttfull og kraftig Morgon fra vinmarken Côte du Py. Pardon har høstet mye anerkjennelse i 
Frankrike, blant annet i Guide Hachette des vins. Da Decanter Magazine blindtestet 121 Beaujolais Cru fra 
2015-årgangen i septemberutgaven 2017, fikk Pardon Juliénas «Les Mouilles» 2015 høyest score (93p) 
sammen med fire andre viner.

Nevnte Juliénas «Les Mouilles» og Moulin-à-Vent kommer i bestillingsutvalget i mars, mens vi tilbyr 
Pardons Morgon Côte du Py her. Vinmarken Côte du Py ligger i hjertet av Morgon, rett over landsbyen, og 
Pardons del har gammel vulkans jord. 2015-årgangen av denne har fått 92 poeng av Vinous og er for lengst 
utsolgt. Vi har fått tilby et lite parti av 2016, som er en mer typisk årgang for Beaujolais med bedre friskhet 
og balanse.  
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Årgang Vin Volum Pris
2016 Morgon Côte du Py 0,75 l 219,-

KOMMER I BU I MARS

Årgang Vin Volum Pris
2016 Juliénas «Les Mouilles» 0,75 l 179,-
2016 Moulin-à-Vent «Domaine du Dîme» 0,75 l 229,-



CHATEAU DES BACHELARDS

FLEURIE



Da Comtesse Alexandra de Vazeilles overtok Château des 
Bachelards i Fleurie januar 2014, overtok hun en biodynamisk drevet eiendom med 
vinstokker på 60 -100 år i hjertet av Fleurie.  Dette var et perfekt sted for Alexandra, som mener at 
Fleurie er ett av Frankrikes aller fremste terroir og på høyde med det beste i Burgund og Bordeaux. 
Hun har renovert hele kjelleren fra topp til bunn, og gjør alt for å lage viner som matcher det aller 
beste fra andre deler av landet. Med på prosjektet har hun også Stéphane Derenoncourt, som er 
kjent som konsulent for anerkjente Bordeaux-slott som Pavie-Macquin, Clos Fourtet og Domaine 
de Chevalier. 

Vinmarken Le Clos omringer Château des Bachelards med opptil 100 år gamle stokker, og den 
gir i Alexandras hender én av de aller flotteste og mest lagringsdyktige vinene som lages - ikke bare 
i Fleurie, men i hele Beaujolais. Hun holder avkastningen på vinstokkene lav og benytter kun de 
aller beste druene.  Prisen er høy til Beaujolais å være, men om en ser på kvaliteten er dette 
meget, meget gode priser. 

Josh Reynolds, som dekker Beaujolais for Vinous, skriver om Château des Bachelards at 

«I’d place this estate among the top Beaujolais producers today»

Vi har gleden av å tilby to årganger av Fleurie Les Clos. Den elegante 2014 og den konsentrerte 
2015. Begge har fått scoren 94 av Josh Reynolds, og dette er en score de deler med kun 11 andre 
enkeltviner fra Beaujolais siden Vinous ble stiftet (ingen Beaujolais har scoret bedre enn 94). 

Reynolds beskriver Fleurie Le Clos 2014 som følger: 

«Brilliant ruby. Fresh and sharply focused on the expressive nose, which displays intense cherry, 
raspberry and floral qualities, along with a bright mineral overtone that builds with air. Supple and 
seamless in texture, offering concentrated raspberry preserve, bitter cherry and spicecake flavors 
that deepen and become sweeter on the back half. Shows outstanding clarity and spicy thrust on 
an impressively long finish featuring velvety tannins and resonating florality.»

Fleurie Le Clos 2015 beskriver han slik: 

«Bright violet. Vibrant, mineral-accented black raspberry and cherry aromas are lifted and 
sharpened by a zesty mineral element. Juicy and broad on entry, then more taut in the midpalate, 
offering sappy, densely packed dark berry and lavender pastille flavors that show outstanding 
clarity. Finishes on a minerally note, displaying impressive persistence and smooth, harmonious 
tannins that fold quickly into the concentrated fruit.»

Begge vinene vil utvikle seg i 15+ år.

Årgang Vin Volum Pris
2014 Fleurie Le Clos 0,75 l 459,-
2015 Fleurie Le Clos 0,75 l 459,-
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CASCINA FORNACE

ROERO
Enrico Cauda driver sammen med sin bror Cascina Fornace, en liten biodynamisk vingård 

i Santo Stefano Roero. De har små, bratte vinmarker som hvor alt arbeid gjøres for hånd, samt 
med hest dersom det kreves mer kraft. Jordsmonnet er sandholdig  med kalk og var en gang sjøbunn. I disse 
markene dyrker brødrene Cauda Arneis og Nebbiolo, og de får frem særpregede viner med en stor 
intensitet og parfyme, som samtidig har imponerende balanse.

På Arneis produserer de to viner: Desaja som slippes i BU i mars, og Pedaforno som tilbys her. 
Begge er laget med skallmaserasjon, spontanfermentering og bruk av gamle barrique under lagring.  Per i 
dag er det ingen andre i Roero som lager viner av Arneis på dette viset og som får ut samme intensitet av 
vinene. Den som kommer nærmes er Luca Faccenda hos Valfaccenda.

Pedaforno har lengst skallmaserasjon og er også den klart mest intense av de to. Dette er en meget 
særpreget, tilnærmet oransje vin, som likevel er fullt i balanse. Total produksjon er 700 flasker, og vi har 
fått holdt av noen få av de aller siste. Pedaforno vil utvikle seg positivt i 5-10 år. 

Vi tilbyr også en Nebbiolo, Valdovato, som er fra en mark med meget gamle vinstokker rett ved 
gården. Med parfyme kun det beste delene av Roero kan gi, er det en stor og annerledes Nebbiolo, som 
holder i 20-30 år.  
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Årgang Vin Volum Pris
2015 Pedaforno (Arneis) 0,75 l 295,-
2013 Valdovato (Nebbiolo) 0,75 l 335,-
KOMMER I BU I MARS

Årgang Vin Volum Pris
2015 Desaja (Arneis) 0,75 l 259,-



SOCRÉ

BARBARESCO



Marco Piacentino holder til på familiens eiendom Socré like ved Tre Stelle i 

Barbaresco. Der har Nebbiolo kun i vinmarken Roncaglie, og fra denne lager de en normal 
Barbaresco og en enkeltvinmarks Barbaresco Roncaglie. 

De beste parsellene i Roncaglie vinifiseres for seg, og blendes før tapping. Blenden varierer fra år til 
år. Ved vårt besøk i desember 2017 smakte vi de ulike parsellene fra årgangene 2015 og 2016, og 
ulikheten i karakter var markant. Marco benytter brukte barrique til begge barbarescoene, fordi 
han mener det bidrar til å uttrykke kvaliteten i Roncaglie best mulig. 

Marco’s stil ligger mellom tradisjonell og moderne, men vinene er meget elegant ekstraherte og 
har en nydelig parfyme og elegante tanniner. De viser frem Nebbiolo fra Roncaglie på en måte som 
faller i smak hos mange.

På Socré har de dyrket nebbiolo siden 1869, men de begynte å lage egen vin først i 2001 da Marco 
startet en liten produksjon av høy kvalitet som gikk til familie og venner. Først i 2011 begynte han 
å selge vinene kommersielt. Vinene hans har raskt markert seg. Antonio Galloni beskriver Socré 
som «yet another Barbaresco estate that is on the ascent» og gir Barbaresco 2014 scoren 93+ og 
Roncaglie 2013 scoren 93. 

I tillegg til de aktuelle årgangene, har vi fått mulighet til å tilby noen få flasker fra eldre årganger av 
Barbaresco Roncaglie - dels i normal og dels i magnum. Av alle disse er kvantitetene svært lave.

Den normale Barbaresco 2013 vil utvikle seg i 10-15 år, mens Roncaglie vil utvikle seg 15-25 år eller 
lenger avhengig av årgangen. 

Årgang Vin Volum Pris
2013 Barbaresco 0,75 l 349,-
2013 Barbaresco Roncaglie 0,75 l 449,-
2011 Barbaresco Roncaglie 0,75 l 459,-
2013 Barbaresco Roncaglie MAGNUM 1,5 l 999,-
2011 Barbaresco Roncaglie MAGNUM 1,5 l 999,-
2010 Barbaresco Roncaglie MAGNUM 1,5 l 1099,-
2008 Barbaresco Roncaglie MAGNUM 1,5 l 1199,-
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Årgang Vin Volum Pris
2014 Barbaresco 0,75 l 349,-



ALBERTO BURZI

LA MORRA



Familien Burzi har lenge dyrket druer i Santa Maria i La Morra, men det var først da 
Alberto kom tilbake etter fullført ønologistudium og praksisperioder at de begynte å produsere 

egen vin i 2012. De har blant annet en parsell med meget gamle stokker i Capalot, som 
tidligere ga frukt til Roberto Voerzios Barolo Riserva Vecchie Viti dei Capalot e Brunate. Burzi har 
også andre vinmarker rundt i Santa Maria, samt en parsell i La Serra rett over Brunate som 
muligens vil vinifiseres som enkeltvinmarksvin med tiden. Burzis viner er ukjent internasjonalt, 
men har utmerket seg på en rekke smakinger i Italia de siste to årene.

Burzi lager tre viner på Nebbiolo, og han vinifiserer alle meget forskjellig for å få frem ulike 

karakterer. Langhe Nebbiolo Runcaja vinifiseres med meget kort maserasjon (5 

dager) på lav temperatur for å bevare mest mulig parfyme og friskhet i frukten.  Burzis Barolo, 
som kommer fra 25-70 år gamle stokker, får 15 dager maserasjon og delestage for å lage en Barolo 

som er tilgjengelig gjennom hele lagringskurven. Toppvinen, Barolo Capalot Vecchie 
Viti, får 50 dager maserasjon for å fremheve de balsamiske notene i de 70-100 år gamle 
vinstokkene i Capalot. 

Årgang Vin Volum Pris
2013 Barolo Capalot Vecchie Viti 0,75 l 679,-
2013 Barolo Capalot Vecchie Viti MAGNUM 1,5 l 1 499,-
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Årgang Vin Volum Pris
2016 Langhe Nebbiolo 0,75 l 259,-
2013 Barolo 0,75 l 399,-


