
 
 

VIDA NOVA VINSMAGNING  
               

 
 

 
 
Den historiske  
 
 
 
 
Den historiske vinkælder fra 1700 tallet er indrettet med sand på 
gulvet, vintønder og masser af god vin på hylderne, samt 
naturligvis masser af levende lys i Nyhavns unikke 
omgivelser. 

 

Kunstmaleren Jeppe Eisner, har sat sit 
præg på kælderen med en lang række 
af sine flotte VIDA NOVA malerier fra 
sine ophold på vingården Adega de 
Cantor og hos Cliff Richard i Portugal. 
Kom og oplev den helt specielle 
stemning med vinsmagning af alle Cliff 
Richards 4 vine. Alle Cliff Richards vine 
fik ved den første store vinsmagning 
på Hotel D'Angleterre i København, 
den ære at få tildelt   af  
Vin Avisens ekspert panel 
www.vinavisen.dk  

Cliff Richard ses her foran et af VIDA NOVA malerierne i Nyhavn.  

*Det står stjernerne for* 
Her er smageholdets deltagere umiddelbart enige om, at dette er en 
virkelig dejlig vin til prisen, en vin, som vi med glæde vil skænke for 
andre, og som vi er sikre på, at langt de fleste af vore læsere vil blive 
glade for at drikke. www.vinavisen.dk  

Til VIDA NOVA vinsmagningen i Nyhavn serveres dejligt nybagt brød, 
oliven olie, salt, spansk serrano og isvand. Vinsmagningens varighed er 2-3 timer. 
Prisen er pr. person er kr. 400,- eks. moms. Minimums deltager antal pr. 
vinsmagnings arrangement er 40 personer og max 55. Det tilrådes at 
firmaer eller vinklubber samler deres deltager antal og sender 
bestilling på email med deltager antal  info@vip-event.dk  
 
  

 
 

 



VIDA NOVA Sortiment til vinsmagnings aften i Nyhavn.  

 

 Vida Nova, Blanco, Quinta do Miradouro og Adega 
do Cantor, Vinho Regional Algarve, Portugal 2006 
Lækker og bestemt ikke nogen tynd hvidvin på druerne 
Verdelho (75 %) og Viognier. Den har kraftig frugt med en blød 
citrussyre. En oplagt ledsager til Thai-mad. 
 

 Vida Nova, Rosé, Quinta do Miradouro og Adega 
do Cantor, Vinho Regional Algarve, Portugal 2006 
Dejlig rosé på druerne Aragonez (90 %) og Syrah. I 
modsætning til så mange andre rosé’er har den struktur og 
rygrad, saft og kraft, der gør den egnet til mad. Den er ikke kun 
en terrassevin. 
 

 Vida Nova, Tinto, Quinta do Miradouro og Adega 
do Cantor, Vinho Regional Algarve, Portugal 2004 og 2005 
Vinen er i begge årgange meget flot, saftig og lækker – man er 
ikke i tvivl om, at der er ofret både omhu og penge på den. 
Den fylder munden med dejlig frugt og bløde tanniner, men af de to 
årgange vil vi nok vælge 2004 og lade den yngre vente endnu et år. 
Under alle omstændigheder er det vine, der kræver at blive drukket til 
mad. Druerne er Aragonez (80 %) og Syrah. 
 

 Vida Nova, Reserva, Quinta do Miradouro og Adega do 
Cantor, Vinho Regional Algarve, Portugal 2004 
En meget lækker og blød rødvin med stor smagsfylde af mørke bær. Det 
er en fadlagret vin, der vil være fornem til grillmad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

 
 
 
 
     *Oplev de originale Jeppe Eisner malerier fra Adega do Cantor* 
 
 



Vi af slutter altid vinsmagnings arrangement et for vores firma kunder /vinklubber    
 med en enkelt bonus vinsmagning fra Michael Laudrup vin firma!  
 
Den spændende Muriel (90 % Tempranillo og 10 % Graciano) fra Rioja i 
Spanien også kaldet Showstars vinen. 
En dejlig crianza fra Spanien, fremstillet med et udvalg af de bedste druer 
fra regionen i Rioja. Vinen har efter lagring på egetræs fade udviklet en 
meget ligefrem frugt med en eftersmag af vanille og kanel. 

En lækker, fyldig, blød og rund rødvin fra Rioja, specielt udvalgt til 
Showstars vin af Danmarks bedste fodboldspillere og showfolk. 

Michael Laudrup & Tommy Christensen fik ideen til at producere 
Showstars vinen til holdets arrangementer i Danmark. Maleren Jeppe 
Eisner har været kreatør til den flotte Showstars vin etiket. 

 

Dommer Kim Milton, Tryllekunstner Joachim Solberg, Henrik ”Store” 
Larsen, Klaus Berggreen, Søren Busk, kokken Henrik Boserup, Michael 
Laudrup, Torben Piechnik, Golfspilleren Steen Tinning, sangeren Poul 
Krebs, Brian Laudrup, sangeren Thomas Helmig, kunstmaleren Jeppe 
Eisner og John ”Faxe” Jensen, Lars Olsen, Peter Nielsen, sangeren Erann 
DD, Flemming Povlsen Allan Nielsen, Peter Nielsen og skuespilleren David 
Owe. Showstars speaker DR4 Søren Rebbe, stifteren og anføreren af 
Showstars Tommy Christensen, entertaineren Amin Jensen, Erik 
Rasmussen, sanger en Michael Falch, Lars Høgh, Jacob Friis, Ivan Nielsen 
og skuespiller Mads Mikkelsen, Morten & Uffe fra Safri Duo og Peter 
Schmeichel.   

*Bestilling af vinsmagning og VIDA NOVA kunst arrangementet på* 
 

VIP- Event ApS– Tlf.: 70 21 25 00 e-mail info@vip-event.dk  
www.vip-event.dk  &   www.shop.vip-event.dk  www.vip-ice.dk    


