VINKORT
Skovsvinget 25 · 5500 Middelfart
severin@severinkursuscenter.dk

MOUSSERENDE
Glas

SPANIEN
CAVA ORGANIC BRUT NATURE
CASTELLBLANC

55,-

1/1 fl.

325,-

Område:
Penedes
Druesammensætning:
75% Macabeo og 25% Chardonnay
Smagekommentar:
Vinen fremstår med en klar strågul farve i glasset.
Fine bobler, der elegant stiger op i glasset.
Duften er præget af hvide bær og citrus. Smagen er rund og behagelig..

ITALIEN
PINOT GRIGIO SPUMANTE EXTRA DRY (BIO WEGAN)
GIOL DEL 1427
55,-

335,-

Område:
Veneto
Druesammensætning:
100% Pinot Grigio
Smagekommentar:
Duften er sprængfyldt med frugt som æbler og ferskner med noter af blåregn og akacie.
Som afslutning fornemmes hints af ristet brød og gær. I munden opleves vinen velbalanceret
og dejlig tør med en behagelig syreholdig smag og god struktur.

FRANKRIG
CHARLES MIGNON BRUT
CHAMPAGNE CHARLES MIGNON
Område:
Epernay
Druesammensætning:
75% Pinot Noir og 25% Chardonnay
Smagekommentar:
Duften er ekspressiv med toner af hyld, frisk græs og lidt grønne æbler.
Smagen er fokuseret med sprød grøn frugt og fornemmelsen af sommer.
En god balanceret mousse giver en vin i god balance.

445,-

HVIDVINE
Glas

1/1 fl.

60,-

285,-

HUSETS HVIDVIN - ITALIEN
PINOT GRIGIO (ØKOLOGISK)
FAMIGLIA CORSARINI

Område:
Sicilien
Druesammensætning:
100% Pinot Grigio
Smagekommentar:
En fantastisk frisk og frugtrig hvidvin fra Sicilien lavet på økologisk dyrkede druer.
Duften er frisk og frugtrig med noter af æble og pære med et hint af citrusfrugt, som
munder ud i en duft af blomster. Den frugtrige smag er forfriskende og elegant..

FRANKRIG
BELOUVE WHITE AOP (ØKOLOGISK)
DOMAINES BUNAN

345,-

Område:
Côtes de Provence
Druesammensætning:
80% Ugni Blanc, 20% Rolle
Smagekommentar:
En klassisk Côtes de Provence-vin. Lækker og kompleks med noter af honning,
gule blomster og krydderier.

TYSKLAND
RIESLING OESTRICHER LENCHEN KABINETT
WEINGUT ESER

325,-

Område:
Rheingau
Druesammensætning:
100% Riesling
Smagekommentar:
Vinen fremtræder med en duft af gule frugter, tørret abrikos og svesker samt lidt hø.
Smagen er let fyldig, men stadig meget elegant. Vinen er velbalanceret med en elegant
tørhed og en frisk sødme.

HVIDVINE
Glas

1/1 fl.

NEW ZEALAND
RIESLING, COWSLIP VALLEY
BABICH VINES

335,-

Område:
Marlborough
Druesammensætning:
100% Riesling
Smagekommentar:
Flot klar i glasset med duft af eksotiske frugter, lime og ananas.
Smagen er velbalanceret med god elegant frugt og en lang blød eftersmag.

NEW ZEALAND
SAUVIGNON BLANC ”BLACK LABEL”
BABICH VINES

340,-

Område:
Marlborough
Druesammensætning:
100% Sauvignon Blanc
Smagekommentar:
Duften er voldsom med de klassiske toner fra Sauvignon Blanc, lige fra nyslået græs
til hyldeblomst. Smagen er intens med stram syre og en varm moden frugt koncentration
til at give en fuldendt vin i balance..

USA
CHARDONNAY ”RIVA RANCH”
WENTE VINEYARDS
Område:
Arroyo Seco - Monterey
Druesammensætning:
100% Chardonnay
Smagekommentar:
Flot gylden farve og herlig duft med noter af honning, gule frugter, korn og
lidt krydderi fra fadlagringen. Smagen er herlig fyldig med god balancerende
frugtsyre og fadets karakter pænt i baggrunden.

385,-

ROSÈVINE
Glas

1/1 fl.

60,-

285,-

CHILE
ROSÉ
VIÑA TARAPACÁ

Område:
Central Valley - Maule
Druesammensætning:
85% Cabernet Sauvignon og 15% Syrah
Smagekommentar:
Duften er fyldt med modne solbær og frisk sommer. Smagen er overvældende,
meget elegant og alligevel med en god dybde og fylde. Her er både solbær og
friske druer. Med denne vin i glasset har man allerede lyst til det næste glas.

CALIFORNIEN
WHITE ZIN
SILVER MOUNTAIN

60,-

Område:
Central Valley
Druesammensætning:
100% Zinfandel
Smagekommentar:
smuk rosa, næsten pink farve. Vinen er frisk med en fin balance mellem sødme
og syre. I ganen fornemmes vinen sprød med fine noter af citrus, jordbær og
søde modne kirsebær. Afslutningen er dvælende lang og nærmest cremet.

285,-

RØDVINE
Glas

1/1 fl.

60,-

285,-

HUSETS RØDVIN - ITALIEN
NERO D´AVOLA/SHIRAZ, ”PARTHENIUM”
CARLO PELLEGRINO

Område:
Sicilien
Druesammensætning:
70% Nero d´Avola 30% Shiraz
Smagekommentar:
I glasset fremstår vinen indbydende med sin smukke rubinrøde farve. Fra glasset strømmer
en liflig duft af moden frugt med hints af brombær og hindbær. Frugten går igen i smagen,
som er balanceret og harmonisk med en lækker og behagelig eftersmag.

FRANKRIG
BOURGOGNE PINOT NOIR
CHÂTEAU DE LA CHARRIÈRE

365,-

Område:
Bourgogne
Druesammensætning:
100% Pinot bNoir
Smagekommentar:
En lys vin i glasset, som Pinot Noir altid vil være. Duften er præget af friske
røde jordbær, lidt våd jordbund og en dejlig luftighed. Smagen er elegant
med fin rød frugtkarakter og en balanceret eftersmag.

USA
ZINFANDEL “BEYER RANCH”
WENTE VINYARDS
Område:
Livermore Valley - Californien
Druesammensætning:
Zinfandel, Barbera og Petite Sirah
Smagekommentar:
Flot rød i glasset med en elegant bouquet af røde kirsebær og lidt krydderi fra fadet. I
munden fornemmes herlig moden rød frugt i balance med krydderiet og en elegant
eftersmag. Typisk Zinfandel i elegant stil.

340,-

RØDVINE
Glas

1/1 fl.

ITALIEN
RIPASSO VALPOLICELLA CLASSICO
FABIANO

350,-

Område:
Veneto - Valpolicella
Druesammensætning:
65% Corvina, 20% Rodinella, 5% Molinara, 5% Negrara og 5% Croatina
Smagekommentar:
Duften er præget af mørk chokolade og varme brombær.
Smagen er kraftfuld med en kaskade af røde bær, mokka, chokolade
og bløde tanniner. Vinen har en anelse restsødme.

SPANIEN
LO PETIT DE LA CASA
TROSSOS DEL PRIORAT

360,-

Område:
Priorat
Druesammensætning:
70% Grenache, 20% Carignan og 10% Cabernet Sauvignon
Smagekommentar:
Næsen mødes af en duft af modne bær, sorte krydderier og noter af balsamico.
Smagen er kraftfuld og fyldig med veludviklede tanniner.
Eftersmagen bærer præg af de modne frugter og krydderierne fra duften.

AUSTRALIEN
SHIRAZ TERRA BAROSS
THORN-CLARKE
Område:
Barossa Valley
Druesammensætning:
100% Shiraz
Smagekommentar:
Dyb rød farve med en stor duft. Her er noter af mørk frugt som blommer og
brombær samt et krydret strejf af mynte og vanilje fra fadlagringen.
I munden er vinen levende med bløde modne tanniner og friske røde kirsebær.

340,-

DESSERTVINE
1/2 fl.

ØSTRIG
EISWEIN RIESLING
JOSEF ANDERT

345,-

Område:
Burgenland - Neusiedlersee
Druesammensætning:
100% Riesling
Smagekommentar:
Smuk strågul farve med intens bouquet af søde ferskner, appelsiner
og blomstereng. Smagen er super koncentreret og med høj intens sødme.
Frugtsyren er hele essensen og den skaber den unikke balance i denne eiswein..
Glas

PORTUGAL
LATE BOTTLED VINTAGE (LBV)
NIEPOORT

49,-

1/1 fl.

395,-

Område:
Douro
Druesammensætning:
Touriga Nacional m.fl.
Smagekommentar:
Farven er mørk rød og med en frisk duft af blommer og brombær.
Smagen er intens med sødme og fine røde bær fra skovens kant.
Fine tanniner der giver en god struktur og balancerer vinen i bedste stil..

Glas

ITALIEN
RECIOTO DELLA VALPOLICELLA CLASSICO
FABIANO

95,-

0,5 liter

495,-

Område:
Veneto
Druesammensætning:
Corvina 65%, Rondinella 30% og Molinara 5%.
Smagekommentar:
Helt mørkelilla i glasset med en bouquet der byder ind med mørk chokolade, sorte
brombær og blommer. Smagen er kraftfuld og med stor intensitet. Der er nuancer af
blommer og søde kirsebær, der blander sig med mokka, chokolade og et krydret islæt.

DESSERTVINE
Glas

SPANIEN
BLISS BY GUERRA SEMI SWEET
ARMAS DE GUERRA

1/1 fl.

325,-

Område:
Bierzo
Druesammensætning:
Godello og Dona Blanca
Smagekommentar:
Duften er intens, kompleks og fyldt med stenfrugter og citrus.
Herefter følger hints af hvide blomster og et strejf af honning og anis.
I munden er vinen semisød men alligevel utrolig frisk og mineralsk.
Det er en liflig, velbalanceret og rund vin med noter af appelsin.

ITALIEN
MOSCATO D´ASTI
ARIONE S. GIORGIO
Område:
Asti - Piemonte
Druesammensætning:
100% Moscato Bianco
Smagekommentar:
Flot gylden med små fine bobler der danser gennem glasset.
Duften er frisk med en bred palet af blomster og citrusfrugter.
Smagen er mild med en sødme der balanceres flot af frugtsyren.

295,-

HISTORIEN
Selv om det er blevet nye tider, ønsker vi at fastholde den
gode og lange historie om Andelsskolen, som igennem
tiderne har været et vigtigt omdrejningspunkt i udviklingen
af FDB/COOP og Brugsbevægelsen.
Med over 80 år i bagagen, er Severin et af landets ældste
kursuscentre. Med rødderne solidt plantet i andelstanken og
Brugsbevægelsen i særdeleshed, går historien om Andelsskolen
tilbage til 1932, hvor byggearbejdet påbegyndes i april måned. Allerede
i starten af december 1932 var Andelsskolen klar til at modtage de
første elever og kursister. Det er ikke et hvilket som helst sted du
havner.
Andelsskolen blev bygget i start trediverne, med det ædle formål, at
være ramme om at dygtiggøre og udvikle mennesker i deres
jobfunktioner. I 2005 skiftede vi navn til Severin og er i dag både et
kursus- og konferencecenter.
Severin Jørgensen var FDB´s første formand og en af de markante
personligheder der førte frem til opførelse af dette kursuscenter. Vi
syntes at det er en passende hyldest at navngive vores kursuscenter til
et fyrtårn af hans kaliber. I Brugsbevægelsen satte Severin Jørgensen
sig sine eftertrykkelige spor i sin lange formandsperiode og med bla.
hans idéer bag etableringen af Andelsskolen, kan man ikke lade være
med at lade sig imponere over hans enorme fremsynethed.

