
Spanske Kult Vine …. 
 
er et lille vinfirma, hvor kærligheden til god vin og Spanien går hånd i hånd med en 
sund nysgerrighed omkring alle de fascinerende detaljer i vindyrkning og 
vinproduktion. 
 
Derfor nøjes vi ikke med at sælge god vin – vi arrangerer også vin rejser og ikke 
mindst hyppige smagninger, hvor vores producenter deler ud af både smagsprøver 
og viden. 
 
På den måde håber vi at blive en lille smule klogere på denne dejlige drik – og at 
møde nye vin venner, som vil dele oplevelserne med os. 
 
Vi har grossalg til private, vinklubber, butikker, restauranter og firmaer. Vi handler 
direkte med producenterne for derved at kunne give vore kunder den helt rigtige 
pris. 
 
Mange års oplevelser og erfaring med vine fra landene omkring Middelhavet og 
specielt Spanien har inspireret os til at finde de bedste vine i området, hvor kvalitet 
og pris hænger sammen. 

 
Spanien er i dag et meget stort vinland med nogle fantastiske betingelser for 
vindyrkning, hvor der selvfølgelig også er meget forskel på kvalitet, druer og smag; 
ja selv i de samme områder kan der være kæmpe forskel. Vi mener, vi har fået 
sammensat et bredt sortiment til priser, hvor alle kan være med, og hvor man 
virkelig får druer for pengene. 
 
Via besøg hos alle vores producenter, har vi fået et nært kendskab til dem og deres 
vinfremstilling. Vi arbejder ikke med de helt store og meget kendte vinhuse, 
da  Deres priser mange gange er meget højere end mindre kendte huse. Vi går 
heller ikke så meget op i, hvad  Parker eller anden Guru mener om Vinene. Vin har 
forskellig smag og vi mennesker har det samme , derfor er det ikke afgørende i 
vores filosofi, hvad f.eks. Parker giver af anmeldelser. 
 
Kvalitet og pris skal passe sammen og det mener vi at have fundet i vores vine. 
 
Vi tilbyder samtidig gratis udbringning ved køb af minimum 36 flasker i København 
og Nordsjælland. Ved levering til fester m.v. tager vi altid uåbnede flasker retur. 
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