
 

OMRÅDE: 

Napa Valley 
 

DRUER: 

100% Chardonnay 

 

LAGRING: 

Sur Lie i 8 måneder i franske ege-
fade i husets grotter - et af Napas 
største grottesystemer - et helt 
unikt miljø med lav temperatur og 
høj luftfugtighed, som giver vinen 
optimale lagringsforhold. 
 

ALKOHOL: 

14,5% 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       
 
       
 
       
 
       
 
       

 

 

 

 
Rutherford Hill Winery ligger højt på en bakke med 
en fantastisk udsigt over Napa Valley. Det er fra en 
håndfuld af de bedste Napa vinmarker, at Ruther-
ford Hill vedholder sin tradition for at lave legenda-
riske vine. Tilbage i 1972, mens resten af verden kun 
lige var begyndt at lægge mærke til Napa Valley, så 
grundlæggerne af Rutherford Hill en unik mulighed; 
de mente, at klimaet og jordbunden i dalen der min-
der om Pomerol, var velegnet til Merlot, og de var 
med blandt de første til at bane vejen for, hvad der 
siden er blevet den førende druesort i Napa. De var 
blandt de største innovatører i Napa Valley og byg-
gede underjordiske grotter og implementerede et 
pallestablings-system i grotterne. Året rundt lagres 
vin i 8.000 franske og amerikanske egefade i et ide-
elt miljø med 15 grader og en luftfugtighed på 90 %. 
De nuværende ejere, familien Terlato købte Ruther-
ford Hill i 1996, hvor de den dag i dag, stadig udlever 
deres engagement i kvalitet fremfor kvantitet.  
Deres udsøgte luksus vine har stor kompleksitet og 
karakter i særklasse. 
 
Rutherford Hill Chardonnay er fremstillet af druer 
dyrket i det køligere klima i den sydlige del af Na- 
pa Valley, dette frembringer en vin med eneståen-
de balance og struktur. Chardonnay druerne bliver 
omhyggeligt håndplukket og klaserne presses hele 
for at opnå den højest mulige vinkvalitet. 
 
SMAGSNOTER: 
Bouqueten har lette noter af æbler, hasselnød og 
honning med strejf af jasmin. Smagen er meget 
fyldig og rund med toner af æbler, stenfrugter og 
vanille. Eftersmagen er behagelig, lang og velafba-
lanceret. 
 
GASTRONOMI: 
Velegnet som ledsager til f.eks. fisk og skaldyr, ret-
ter med grøntsager, fjerkræ og milde oste. 
 
SERVERINGSTEMPERATUR: 
Bør serveres ved 12 - 14° C. 
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