
 

OMRÅDE: 
Napa Valley 
 

DRUER: 
72% Merlot 
15% Cabernet Sauvignon 
13% Cabernet Franc 

 
LAGRING: 
Nænsomt lagret i 18 måneder i 
franske egefade i husets grotter  
- et af Napas største grottesyste-
mer - et helt unikt miljø med lav 
temperatur og høj luftfugtighed, 
som giver optimale lagringsfor-
hold. 
 

ALKOHOL: 
14,5 % 
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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 Barrel Select er fremstillet af klassis-
ke Bordeaux sorter af højeste premium kvalitet. Den 
luksuriøse struktur og de multilagede aromaer viser 
kvaliteten og elegancen af de vinmarker, hvor disse 
ekstraordinære druer kommer fra. 
 
SMAGSNOTER: 
Bouqueten har toner af boysenbær og vanille med 
strejf af fennikel og bage krydderier. Smagen er fyl-
dig og robust med god tannin og toner af mørk frugt 
med mokka finish. 
 
GASTRONOMI: 
Velegnet som ledsager til f.eks. oksekød, lam, fugle- 
og dyrevildt samt modne oste. 
 
SERVERINGSTEMPERATUR: 
Bør serveres ved 16 - 18° C. 
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