Landsbyen Robertson, og vingården ved samme navn, ligger ca. 1,5 times biltur fra Cape
Town i Sør-Afrika. Vinmarkene ligger i en oase i ørkenen, og druestokkenes røtter strever
seg gjennom kalksteinslaget på sin søken etter vann. Robertson Winery ble grunnlagt i 1941
og har som sitt valgspråk: «The small town with the big heart». Her forsøker man å få flest
mulig i arbeid og å involvere lokalbefolkningen i driften av vingården. Den store eksporten,
spesielt til Skandinavia, er særdeles gledelig for innbyggerne i Robertson, da det har bidratt
til 100 nye arbeidsplasser.

Hvitvin (75 cl)

Veil H
pris:

V nr:

Robertson Chenin Blanc Light - Dufter av tropiske
frukter og eple. Smak av tropisk frukt og noe florale
toner.

kr. 0,00

12715401

Robertson Constitution Road Chardonnay - Lys
gyllengul farge. Duft av epler, sitrus, brød, nøtter, vanilje
og smør. Tørr, balansert og smaksrik, med smak av
epler, sitrus, nøtter, sitronzest, vanilje.

kr. 256,20

3595901

Barista Chardonnay - Lys strågul farge. Aroma av
sitrus og modne fersken. Frisk og aromatisk smak av
stikkelsbær, mandarin samt et lett vaniljepreg i
avslutning.

kr. 140,00

8007271

Robertson Chardonnay - Rund og velbalansert med
preg av sitrus og moden melon. Bra balanse mellom
syre og krem-/nøtteaktige undertoner fra eikefatet. Frisk
og fruktig med klar og ren ettersmak.

kr. 128,20

4218301

Barista Chardonnay - Lys strågul farge. Aroma av
sitrus og modne fersken. Frisk og aromatisk smak av
stikkelsbær, mandarin samt et lett vaniljepreg i
avslutning.

kr. 667,20

2257701

Robertson Chenin Blanc - Lys gul farge.
Ungdommelig, aromatisk duft av pærer, kiwi og sitrus.
Tørr, middels fyldig smak av tropiske frukter og sitrus og
fin friskhet.

kr. 126,20

1277201

Robertson Chenin Blanc BiB - Lys gul farge.
Ungdommelig, aromatisk duft av pærer, kiwi og sitrus.
Tørr, middels fyldig smak av tropiske frukter og sitrus og
fin friskhet.

kr. 364,70

1277206

Robertson Chardonnay BiB - Rund og velbalansert
med preg av sitrus og moden melon. Bra balanse
mellom syre og nøtte- / kremaktige undertoner fra
eikefatet. Frisk og fruktig med klar og ren ettersmak.

kr. 402,90

4218306

EPD nr:

Vectura
nr:

1222348

117022

4056818

136212

2544823

113358

Hvitvin (300 cl)

forts. Robertson Winery

Hvitvin (300 cl)

Veil H
pris:

V nr:

EPD nr:

Vectura
nr:

Robertson Chardonnay BiB - Rund og velbalansert
med preg av sitrus og moden melon. Bra balanse
mellom syre og nøtte- / kremaktige undertoner fra
eikefatet. Frisk og fruktig med klar og ren ettersmak.

kr. 402,90

4218306

2544823

113358

kr. 0,00

12715501

Robertson Cabernet Sauvignon - Flott, dyp rød farge.
Aroma og smak av morbær, plommer og solbær. Fyldig,
lang og fløyelsbløt. Velbalansert og saftig med myke
tanniner.

kr. 128,50

1460701

1192681

114337

Barista Pinotage - Mørk rød farge. Fyldig aroma og
smak av kaffe og sjokolade, med hint av morbær,
plommer, kirsebær og solbær. Fruktig smak som
bekrefter fruktaromaene. Middels til god lengde. Lite
tanniner.

kr. 149,20

5989601

2403772

124070

kr. 398,20

1460706

469338

111884

Rosévin (75 cl)
Robertson Pinotage Rosé Light - Blek lakserosa.
Dufter av kirsebær og modne jordbær.
Rødvin (75 cl)

Rødvin (300 cl)
Robertson Cabernet Sauvignon BiB - Dyp rød farge
med en saftig, bløt, velbalansert og fruktig smak av
solbær, urter og smørbukk.
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