
Snaregade 6 · 1205 København K 

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

2020 Forsalg
Som det fremgår af Peter Sissecks omtale af Pingus 2020 og Flor de Pingus 2020 
anser han årgangen for den smukkeste til dato – og tilsvarende vurderer han  
også 2020 som den hidtil bedste årgang for Ψ PSI og for Château Rocheyron, 
hvilket er interessant i relation til det stadigt højere kvalitetsniveau vi har op- 
levet i de senere år - bl.a. honoreret med 100 point i The Wine Advocate til Pingus 
2012, 2014, 2016 og 2018. 

Det er således med særlig stor fornøjelse at vi kan tilbyde Peter Sissecks 25. 
årgang af PINGUS og de senere tilkomne vine: FLOR DE PINGUS og Ψ PSI samt  
CHÂTEAU ROCHEYRON i 2020-årgangen i forsalg – eneste skår i glæden er, at 
det lave høstudbytte i 2020 har medført en reduktion i allokeringen til Danmark .

Priserne gældende til den 31.12.2021 er:

kr. 176,- / 220,- excl. / incl. moms / fl.

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

kr. 5.200,- / 6.500,- excl. / incl. moms / fl.

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

Flor de Pingus og Pingus udbydes i forsalg i forholdet 18:1.
Flor de Pingus og Ψ PSI udbydes i forsalg i forholdet 6:24.
Ψ PSI 2019 kan købes separat v/ minimum 12 flasker.
Château Rocheyron kan købes separat v/ minimum 12 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 2020 
årgangen m.fl. på www.esprit-du-vin.com.

Hjemkomst af 2020-årgangen
2020-årgangen bliver til disposition for levering/afhentning efter nærmere aftale 
fra vort hovedlager hos Skandinavisk Logistik (Skan•Log) i løbet af efteråret 2022.

Ψ PSI 2020 bliver frigivet til levering/afhentning i september 2022.

De øvrige 2020-vine forventes at hjemkomme i løbet af efteråret 2022.

Vi beder venligst om at måtte modtage alle henvendelser vedrørende levering / 
afhentning af 2020-årgangen pr. mail til email@esprit-du-vin.com.


