Hardys viner har lenge vært ansett for å sette standarden for australske viner. Etablert for
over 150 år siden, har de bygget seg et navn om at de oppmuntrer vinmakernee til å bruke
sin kompetanse og intuisjon ved å utforske nye metoder for å oppnå mer smak, struktur og
balanse i Hardys viner. Her er det en evig søken etter nye varianter, å fostre kreativiteten i
blending og å være pionerer i nye stiler. Hardys tar sikte på å lage viner som er så
karakteristiske og deilige som de er tro mot sin arv
Siden 1884, da Thomas Hardy Nottage begynte en 60 år lang karriere i vingårdene, har
lidenskap og engasjement fra Nottage-familien vært en spesiell del av også Hardys historie.
Som søskenbarn av Hardyene, har fire generasjoner Nottage bistått med oppbyggingen av
dagens vinhus og til de vakre vingårdene som bærer deres navn.
Nottage Hill ble lansert i 1967 for å ære Thomas Hardy Nottage. Hans tankegang er fortsatt
en del av filosofien som går igjen i Hardys-porteføljen.
Nottage Hill vinene ligger i hjertet av Hardys portefølje.

Hvitvin (75 cl)
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pris:

V nr:

EPD nr:
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Hardys Nottage Hill Chardonnay - Aroma og smak av
stenfrukter og nektariner med et hint av eik.
Kompleks og velbalansert med god friskhet. Noe vanilje.
Lang og god ettersmak.

kr. 143,10

494701

2864767

134805

Eileen Hardy Chardonnay - Rik og kompleks med
smak av lime, grapefrukt og hasselnøtter. Lang og frisk
ettersmak. En elegant vin.

kr. 410,40

5631601

1483072

kr. 382,60

5625106

1443209

Hardys Nottage Hill Shiraz 75cl - Dyp rubinrød farge,
aromaer av mørke frukter og vanilje. Fyldig og
velbalansert med smak av mørke bær, fruktig med
behagelige tanniner med lang ettersmak

kr. 124,20

12148201

Eileen Hardy Shiraz - Tett og dyp farge. Kompleks og
krydret aroma av sjokolade, lær, kjøtt, sorte oliven og
blåbær med undertoner av eik og krydder. Tett, kraftig
og velbalansert smak av sjokolade, rabarbra, plommer
og modne blåbær. Lang og rund ettersmak med
silkebløte tanniner.

kr. 667,20

5631501

5753595

Hardys Nottage Hill Cabernet - Shiraz - Klar rød farge
med aromaer av plommer og mørke bær kombinert med
noe krydder. Rund og ganske fyldig med rike bærtoner
og krydder. Myke tanniner og elegant syrestruktur
balanserer den rike frukten i ettersmaken.

kr. 143,50

272901

128306

Hvitvin (300 cl)
Hardys VR Chardonnay BiB - Glitrende klar stråfarge.
Duft av tropisk frukt (moden fersken, meloner og
ananas), samt litt sitrusfrukt. Sjenerøs og saftig smak av
modne stenfrukter med et delikat hint av vanilin.
Rødvin (75 cl)
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