
2017 Forsalg / En primeur

Vi har hermed fornøjelsen at tilbyde Peter Sissecks PINGUS, FLOR DE PINGUS, 
Ψ PSI samt CHÂTEAU ROCHEYRON i 2017-årgangen i forsalg. 
Priserne gældende til den 30.06.2018 er: 

Grundet primært frosten, der ramte vinmarker over hele Europa ultimo april, 
var høstudbyttet lavt i 2017 og kun 47 % af normal høst på Flor de Pingus, som 
det fremgår af Peter Sissecks omtale af årgangen. Følgelig kan vi desværre kun 
tilbyde den halve mængde af 2017 i forhold til køb af 2016-årgangen.

Flor de Pingus og Pingus udbydes i forsalg i forholdet 6:1.

Flor de Pingus og Ψ PSI udbydes i forsalg i forholdet 6:24.

Ψ PSI 2017 kan købes separat v/ minimum 1 kasse à 12 flasker.

Château Rocheyron kan købes separat v/ minimum 1 kasse à 6 flasker. 

Vi beder venligst om at måtte modtage alle ordrer pr. mail til: 
email@esprit-du-vin.com
Ordrer vil blive behandlet i den rækkefølge de modtages.

Anerkendelse
Peter Sisseck har siden den første høst i 1995 formået at optimere samtlige sine 
vine og modtog i 2011 som den første vinproducent i verden Masters of Wine’s 
nyindstiftede pris «Winemakers’ Winemaker Award». Se nærmere herom samt 
omtale af 2017 årgangen m.fl. på www. esprit-du-vin.com.

Hjemkomst af 2016 og 2017-årgangen
2016-årgangen er for Flor de Pingus og Ψ PSI’s vedkommende til disposition 
for afhentning fra vort lager i Københavns Frihavn fra den 1. oktober 2018. 
Pingus 2016 og Château Rocheyron 2016 hjemkommer ultimo 2018.
2017-årgangen forventes at hjemkomme i efteråret 2019.
Vi beder venligst om at måtte modtage alle henvendelser vedrørende afhentning 
/ levering af 2016 og 2017-årgangen pr. mail til: email@esprit-du-vin.com

 

 kr. 156,- / 195,- excl. / incl. moms / fl.

kr. 476,- / 595,- excl. / incl. moms / fl.

kr. 4.400,- / 5.500,- excl. / incl. moms / fl.

kr. 556,- / 695,- excl. / incl. moms / fl.

Snaregade 6 · 1205 København K 

☎ +45 70 20 10 60 · email@esprit-du-vin.com 
www.esprit-du-vin.com


