Madeira Wine Company ble etablert i 1913 og består i dag av blant andre Cossart Gordon
(etablert i 1745), Leacock?s (1760), Blandy?s (1811) og Miles (1872). Symington Family
Estates var tungt inne på eiersiden fra 1989 frem til 2011, og bidro sterkt til en fornyelse av
design og markedsføring av disse unike vinene. Madeira Wine Company står for nærmere
halvparten av produksjonen på Madeira (cirka fire millioner liter), og 80% av dette
eksporteres. Vinmarkene på Madeira er fortsatt privateid, delt opp i svært små parseller der
99,9% er eid av bønder som også dyrker frukt. Madeira Wine Company kjøper druer fra totalt
700 slike bønder, og den minste leverer kun 50 kilo av druetypen Sercial. Chief Winemaker
Francisco Manuell Machado Albuquerque og Madeira Wine Company ble i 2009 og 2010
tildelt tittelen «Portuguese Wine Producer of the Year» av International Wine & Spirits
Competition.

Madeira (37 cl)

Veil H
pris:

V nr:

EPD nr:

Cossart Gordon 5 Years Old Verdelho - Dyp gyllen
farge. Intens og kompleks aroma med innslag av
rosiner, tørket frukt og krydder. Fruktig og frisk med lang
ettersmak.

kr. 112,00

1223402

1320753

Blandy's 10 Years Old Bual - Ravgul farge med gyllen
kant. Intens og kompleks aroma preget av fiken og
svisker med innslag av mandel og karamell. Delikat og
velbalansert med lang ettersmak.

kr. 226,00

1824802

4168704

Blandy's 10 Years Old Sercial - Middels dyp
gyllenbrun. Kompleks aroma med fremtredende
elementer av bitter tørket frukt, sitrus, mandler og
hasselnøtt. Frisk og fruktig med meget god lengde.

kr. 225,20

1824902

4168696

Cossart Gordon 5 Years Old Malmsey - Dyp gyllen
farge. Herlig aroma av rosiner, karamell og nøtter. Søt,
kompleks og velbalansert med elementer av honning og
med lang ettersmak.

kr. 158,40

1062702

2011674

Blandy's Terrantez Vintage - Mørk mahogny farge.
Floral aroma med hint av sjø, rosevann og brent sukker.
Velbalansert med god fylde, elementer av appelsinskall,
marmelade og allehånde. Ekstrem lengde.

kr. 1 771,30

6509401

Blandy's Verdelho Vintage - Dyp ravgul farge. Intens
og kompleks aroma av tørket frukt, krydder, rosiner og
sitrus. Meget konsentrert vin med perfekt balanse og
meget god lengde.

kr. 1 666,00

10534401

Vectura
nr:

Madeira (50 cl)

Madeira (75 cl)

5243670

134413

forts. Madeira Wine Company

Madeira (80 cl)

Veil H
pris:

V nr:

Blandy's 10 Years Old Madeira gift-pack (4x20 cl) Farge: Dyp gyllen, gyllenbrun, ravgul.
Aroma: Tørket frukt, sitrus, nøtter, fiken, svisker, kvae,
marmelade.
Smak: Frisk, fruktig, stram, fyldig, kompleks og
velbalansert.

kr. 653,90

7952408

Blandy's Sercial Vintage - Middels dyp gyllenbrun.
Frisk og delikat aroma med fremtredende elementer av
bitter tørket frukt, mandler, nøtter og sitrus. Fruktig og
velbalansert vin med meget god lengde.

kr. 3 497,90

10534505

5243043

Cossart Gordon Bual Vintage - Dyp gul farge med
gyllen kant. Kompleks aroma med fremtredende
elementer av cedertre, krydder, mørk sjokolade og
karamellisert appelsinskall. Ekstremt konsentrert og
kompleks vin med meget god lengde.

kr. 5 504,30

10534605

5243498

EPD nr:

Madeira (150 cl)
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