Seifried Estate Winery, etablert i 1973 av østerrikeren Herman Siefried, som kjøpte land i
Mouture Valley. Området ligger mellom Nelson og Motueka på New Zealands South Island.
Diverse druetyper ble testet ut på 2 ha og i 1976 ble 5 forskjellige drue-rene viner laget.
Samme år ble ytterligere 16 ha nye vinmarker i Redwood Valley beplantet, etterfulgt i 1988
på Rabbit Island. Produksjonen består for det meste av Sauvignon Blanc, Pinot Gris,
Riesling, Gewürztraminer, Chardonnay, Pinot Noir og Syrah.
Idag er det sønnen Chris Seifried som er ansvarlig vinmaker, mens Herman selv har
ansvaret for de 250 ha store vinmarkene.
De er idag blant de topp 10 familiedrevne vinerier på New Zealand.

Dessertvin (37 cl)

Veil H
pris:

V nr:

EPD nr:

Seifried Sweet Agnes Riesling - Gullgul farge. Duft av
sitrus og modne stenfruker. Elegant smak av saftig
mandarin og modne fersken. Flott syre.

kr. 225,50

8082102

4669453

Seifried Nelson Riesling - Gullgul farge. Duft av sitron
og lime med delikate florale toner. Konsentrert frukt med
off-dry og mineralsk smak, frisk syre og aromatisk finish.

kr. 171,70

1270601

4669263

AOTEA by Seifried Nelson Sauvignon Blanc - Lys
gul farge. Ung og frisk aroma av humle, solbær og
moden grapefrukt. Rik og saftig med hint av guava og
stikkelsbær. Frisk og ren avslutning.

kr. 229,90

8094401

4669289

Seifried Old Coach Road Unoaked Chardonnay - Lys
gul farge med gyldne toner. Ung og frisk aroma av
tropisk frukt med hint av blomster. Kompleks og fruktig
smak, godt balansert med frisk syre.

kr. 150,90

5413801

4888970

Seifried Nelson Chardonnay - Lys gul farge med
gyldne toner. Ung og frisk aroma av tropisk fersken med
duft av nøtter. Kompleks og fruktig smak med hint av
aprikos og fersken, god lengde.

kr. 195,60

8094301

4669305

kr. 329,30

7675906

kr. 0,00

11688001

Hvitvin (75 cl)

Hvitvin (225 cl)
Seifried Old Coach Road Riesling BiB - Lys sitrongul
farge. Duft av grønne epler og sitron med hint av pepper
toner. Rik vin med konsentrert smak av grønne epler og
sitrusskall, mineraler samt petroliums toner. Lang frisk
ettersmak.
Rødvin (75 cl)
Seifried Nelson Pinot Noir - Aroma av mørke
plommer, krydret kirsebær med hint av vanilje og ristede
nøtter. Rund og elegant smak av røde bær. Myke og
elegante tanniner.

Vectura
nr:

forts. Seifried Estate Winery

Rødvin (75 cl)

Veil H
pris:

V nr:

Seifried Nelson Pinot Noir - Aroma av mørke
plommer, krydret kirsebær med hint av vanilje og ristede
nøtter. Rund og elegant smak av røde bær. Myke og
elegante tanniner.

kr. 0,00

8005399
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