
La Tosa 
Ortrugo Frizzante, årgang 2018, 90 procent Ortrugo, 10 procent Trebbiano

En masse fylde, en masse smag – frisk, mousserende hvidvin, der leder tankerne hen på champagne. 
Det er Ortrugo-druen, kun brugt af et par håndfulde vinbønder, der skaber denne flotte vin med større 
kompleksitet end en Prosecco. Vinen kan sagtens gemmes nogle år. Nyd den som aperitif på terrassen 
eller til forretter med gode pølser og oste.

Riodeltordo, årgang 2018, Malvasia, Sauvignon Blanc, Trebbiano

En hård og kold vinter, et lunt forår og en regnfuld sommer har skabt denne friske hvidvin med en smag 
af gule frugter, fersken og grønt græs. Den står i fin balance og er et godt bud på en ledsager til Risotto 
og pastaretter med fisk.

Sauvignon, årgang 2018, Sauvignon Blanc

Brødrene Stefano og Ferrucio har kaldt denne vin Sauvignon, og det er en drue, der kan dele vandene 
med sin kraftfulde, ofte parfumerede smag. I denne vin er der noter af fersken, tropefrugter, frisk 
klippet græs, peberfrugt – og en god syre og friskhed. Nyd den til krydrede asiatiske retter.

Sorrisi di Cielo, årgang 2019, Malvasia

For 25 år siden besluttede Stefano og Ferrucio at skabe den første hvidvin på Malvasia-druen, der har 
eksisteret i regionen i 500 år, hvor den blev brugt til mousserende vine. Vinen er nu forfinet til en fyldig, 
smagfuld hvidvin i fin balance og med noter af salvie, honning og kastanje. Nyd den til kylling eller lam, 
krydret med rosmarin, timian og mynte.

Terrafiaba Gutturnio, årgang 2019, 65 procent Barbera og 35 procent Bonarda.

La Tosa har taget Piemontes Barbera-drue til sig og har skabt denne mousserende rødvin med 35 
procent af druen Bonarda, som er meget brugt i Emilia-Romagna. Det giver vinen en blødhed og en 
sødme, der står godt til Barbera-druens fylde. Nyd den ung til gode oste eller en aperitif på terrassen.

Terradella Tosa, årgang 2019, 67 procent Barbera og 33 procent Bonarda

En naturvin uden sulfitter, fuld af liv og friskhed – en behagelig drikkevin med smag af Amarena-
kirsebær og blåbær, blød og fyldig. Kan nydes til pastaretter, tapas og oste.

Vignamorella, årgang 2018, 60 procent Barbera og 40 procent Bonarda

Denne Barbera-vin er rost for sin elegance og gemme-potentiale, og den kan ved første indtryk synes 
hemmelighedsfuld og utilnærmelig. Lad den stå i glasset til den åbner sig, foran en tallerken med pasta 
eller lette kødretter.

Luna Selvatica, årgang 2016, 85 Cabernet Sauvignon, 15 procent Merlot

Navnet på denne vin er “Vilde måne”, og det er muligt, at det er månens vildskab, der skaber denne helt
særlige italienske Cabernet Sauvignon – men ikke mere vild, end at druernes kraft fra den særlige 
årgang 2016 er tæmmet og lagt på flaske. En rigtig stor vin – nyd den nu eller læg et par flasker på lager 
og se, hvordan den udvikler sig, fremtiden ser dejlig ud. 

SMAG OG KØB DEM HOS OS:
Sweet Image Huset – Stjernegade 10 – 3000 Helsingør 

https://www.vivino.com/grapes/ortrugo

