Rotllan Torra er et familieeid vinhus som ble etablert i 1982 av Jordi Rotlan. Bodega Rotllan
Torra holder til i en gammel klosterkjeller ?The Balandra? fra 1600-tallet i landsbyen Torroja
del Priorat midt i hjertet av Priorat D.O.Q. Denne klosterkjelleren er symbolet til firmaet
siden den var bygget av Carthusian-munkene på 1600 tallet. Familien
Jordi er vinmaker og har jobbet i og rundt Penedes regionen i mange år. Familien hadde
samtidig feriehus i Priorat. Sammen med broren Albert likte de fjellandskapet i Priorat og
forstod at fjellene og jordsmonnet hadde det som trengtes for å lage vin i verdensklasse. De
startet å kjøpe opp urgamle vinmarker, noen som var over 100 år gamle. Rotllan Torra lager
reserva viner og gran reserva viner i en litt mer tradisjonell stil som både trenger og tåler
mange års lagring. Tirant og Amadis er deres prestisjeviner som er laget av vinstokker som
er over 100 år gamle. Disse vinene er av litt mer moderne og åpen stil.
Rotllan Torra eier 24 hektar egene vinmarker der vinrankene er over 70 år gamle (Garnach
og Carinan) samt 5 ha med unge vinranker som er plantet med Syrah, Cabernet Sauvignon,
Malbec, Pinot Noir og Cabernet Franc. I tillegg har Rotllan langtidskotrakter med 40 små
vinbonder i området som til sammen utgjør 60 ha vinmark.

Rødvin (75 cl)

Veil H
pris:

V nr:

EPD nr:

Vectura
nr:

Rotllan Torra Reserva - Klar med en dyp rød farge
som indikerer en kraftig og kompleks, men samtidig
fruktig og aromatisk vin. Hint av eik, vanilje, toast og
varme krydder. Velstrukturert og balansert med bløte
tanniner. Preg av urter i finishen. Velintegrert eik. Vinen
utvikler seg og forbedrer seg ved fortsatt oppbevaring
på flasken.

kr. 189,50

4510201

2536746

108216

Xiroi Montsant - Duft av røde frukter, sjokolade med
hint av plommer og epler. Balansert syre. Hint av
sjokolade og vanilje i ettersmaken.

kr. 153,60

8001949

4707584

Rotllan Torra Amadis - Duft av kirsebær, bjørnebær,
marmelade, lakris og hint av tobakk. Kraftige tanniner,
frisk og fruktig. Velbalansert med lang, kompleks
avslutning.

kr. 447,80

8001947

4707899

Rotllan Torra Crianza - Vinen har en deilig bouquet
med en behagelig blanding av frukt og fat. Nesen fylles
av krydder, lakris, noe vanilje og hint av fat. Innslag av
mineraler. Fruktdreven vin med bløte tanniner og noe
utviklede balsamiske toner. Velintegrert preg av fat.

kr. 174,30

10292401

5321708

Rotllan Torra Balandra - Aroma av sjokolade,
eukalyptus, timian og frukt. Smak av pepper av tre.

kr. 271,70

8001948

4707881
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