
 

 

Mød Powell & Son 
Tirsdag, den 27. februar kl. 18.00 

hos Bar’Vin, Skindergade 3, 1159 KBH K 
 
 

Aftenens professionelle vært, Nils Thyge, mødte Dave på en 
vinbar i Paris og følger Dave’s mantra omkring sine højt ratede 
vine ”please remember, it still got to be pi…. out in the 
morning”. Det betyder altså en højst uformel aften, hvor vinen 
smages OG nydes, ledsaget af passende retter, anrettet på fade 
og indtaget ved langborde – så tag dit sociale humør med ☺ 
 

Lidt om Powell 
Importen af vinene er lagt i hænderne på Lars fra Fejø vin – 
som har kendt Dave i et par årtier, hvilket har budt på 100 
point af Parker, et par besøg Down Under, en del øl og endnu 
mere vin, samt en brændemærkning, som kom Jancis Robinson 
for øre… 
 

Dave er kendt for sin evne til at finde ”lots” med tudsegamle vinstokke, og få exceptionel vinvæske ud 
af disse - ”unge” stokke på 20-30 år….til Rieslingens 85 år, Brennecker Grenache beplantet i 1901 og 
Shirazdruer fra stokke, der nærmer sig 130 år. 
 

 
Vinene 

Stram, mineralsk Riesling og fyldig, fadgæret Roussanne/Marsanne  inden Powells visitkort;  
Riverside GMS – Ole Troelsø beskrev vinen i Børsen som ”smæk for 
skillingen”. Herefter ren Barossa Shiraz; ufiltreret og 15 mdr på 
store fade.Loechel er beskrevet af Dave som ”it’s got its tits out – 
saying come and get me” – Parker beskrev også vinen positivt med 
97 point til både 2014 & 2015.  Glæd dig til årgang 2016 – de første 
kasser er solgt. Grenache udgaven ”Brennecker” blev revet væk – 
udover 98 RP, optræder vinen burgundisk med elegance, frugt og 
forførelse – der kommer meget få kasser til landet! 
 

 
Maden 

5 serveringer - alle på delefade 
Tatar, blæksprutte, foie gras, lammeskank samt ost på ged & ko 

 

VINENE 

2016 Eden Riesling   kr. 225 
2016 Roussanne/Marsanne kr. 325 
2015 Riverside GMS  kr. 200 
2015 Shiraz, Barossa Valley kr. 225 
2016 Loechel Shiraz , Eden Valley kr. 850 
2016 Brennecker Grenache kr. 1.750 
 

Tilmelding OG betaling kr. 875 ALT INKL. !  (mobilepay 28934417 – husk navn) til:           
Lars@fejovin.com - senest 25. februar. 

mailto:Lars@fejovin.com

