
Château de Haux
Réserve des Propriétaires CHÂTEAU DE HAUX

Aktieselskabet Franske Vingårde

Din egen vin - fra dit eget vinslot

Réserve des Propriétaires
Normalpris 125 kr.

Tilbudspris 79,50 kr. 
Spar over 500 kr. ved køb af 12 flasker.

Kære medejer

Du har noget ikke mange andre har, en ejerandel i et vinslot i 
Bordeaux og har derved mulighed for at sætte dejlige vine fra dit 
eget vinslot på bordet, til hverdag og fest.

Vine man kender og ved noget om, smager simpelthen bedre. En 
flaske købt i supermarkedet som man ikke rigtig ved noget om, 
er ikke nær så interessant.

Réserve des Propriétaires – Reserveret til ejerne – laves kun en 
gang i hver årgang. Næsten alle slotte i Bordeaux laver en lille 
mængde vin af de bedste druer fra de bedste marker - til eget for-
brug. Disse flasker bruger ejeren så til private selskabeligheder 
på slottet, når man gerne vil vise det bedste man har, samt når 
man bare vil forkæle sig selv og sin familie.
 
Samtidig lægger ejerne nogle flasker i kælderen til fremtidig for-
brug, og for at kunne sammenligne de forskellige årgang under 

Har du en vinkælder? – ellers start den nu!
En af de store glæder ved at gemme vin fra Château de Haux 
er at følge udviklingen fra en ganske ung vin, købt en pri-
meur, til en færdig udviklet moden vin, hvor alle årgangens 
kvaliteter kommer frem. Mange af os har bare ikke en pas-
sende kælder med en jævn temperatur, der året rundt ligger 
mellem 10 og 14 grader. At henlægge vinen under sengen 
eller inde i et skab er absolut ikke optimalt. Vinen udvikler 
sig for hurtigt, og giver ikke den oplevelse, der kan opnås 
ved en optimal flaskelagring.

Château de Haux tilbyder aktionærerne at henlægge din vin 

vinens udvikling. På Château de Haux er vi selvfølgelig lidt flere 
ejere, men princippet er det samme. De bedste druer, fra de bed-
ste marker, lægges på egetræsfade i en periode, for at derved at få 
en rigtig ”ejer-vin”, Réserve des Propriétaires

De fleste flasker vin passerer på deres vej frem til forbrugeren, 
eksportører, importører, detailhandlere osv. der alle skal tjene på 
vinen. Butikspriserne på vores, eller tilsvarende vine, ligger der-
for væsentligt højere, end priserne til aktionærerne. Aktionærer-
ne får derfor bedre vine til lavere priser.

i kælderen på slottet ganske GRATIS. Her vil den udvikle sig 
langsomt og under de bedste forhold. Hvis du henlægger til 
særlige begivenheder som bryllup, rund fødselsdag eller jubi-
læum, kan du bare bestille vinen hjem en måned før du skal 
bruge den, så tager vi vinen hjem fra Château de Haux.

Hvis du bare henlægger for at nyde på et senere tidspunkt, vil 
vi informere på www.haux.com om, hvornår vinen har nået 
sit højeste niveau og bør tages hjem. Bestil La Cave des Pro-
priétaires 2017 til henlæggelse på slottet, og start din egen 
vinkælder nu.



Medaljer
Gennem alle de mange år vi har ejet Château de Haux, har vi 
jævnligt sendt vore vine til konkurrencer, for at få vurderet kva-
liteten i forhold til andre vinslotte. Vi har vundet mere end 130 
medaljer over tiden guld, sølv og bronze.

Efter nogle år hvor vi har valgt ikke at deltage i konkurrencer, 
har vi sidste år deltaget i 2 og vundet 2 sølvmedaljer – hvilket 
vi er meget stolte af.

”En fantastisk intens oplevelse og en kæmpe 
chance for at lære en af vinproduktionens hem-
meligheder indefra”. Sådan udtrykte aktionærer-
ne der deltog i sidste års assemblage. Hyggelige 

middage på Château de Haux med familien 
Jørgensen, og masser af gode vine.

Det kan blive jeres chance næste gang – bestil 
Reserve des Proprietaires eller 

Cave des proprietaires nu! 

Pga. af branden måtte vi aflyse aktionærdel-
tagelsen i årets assemblage. Derfor udlodder vi 
i år dobbelt så mange præmier, dvs. 6 vindere, 

hver med én uges ophold i en af vores ferieboliger 
og deltagelse i assemblage, for 2 personer

Læs mere om konkurrencen på hjemmesiden.

Bestil nu og vind 1 uges ophold på Château de Haux
- og deltagelse i assemblage af næste årgang af Reserve des Proprietaires.

Vin direkte fra eget slot til 
din hjemmeadresse i Norge.
Mange norske aktionærer benytter sig af muligheden 
for at få sendt vin direkte til deres hjemmeadresse.
 
Det er super nemt. Bestil vinen ved at sende en mail 
til info@haux.dk med hvilke vine du gerne vil have. 
Vi sender vinen herfra med UPS som bringer vinen 
direkte til den leveringsadresse du har valgt, gerne 
en firma adresse.

Vi sender dig en faktura på vin og fragten, UPS 
(transportfirmaet) sender dig en faktura på de nor-
ske afgifter. 

Vi trækker den danske moms fra aktionærpriserne 
der står på hjemmesiden, da du skal betale afgifterne 
i Norge.



Grand Vin de Bordeaux

Réserve des Propriétaires 2017 Château de Haux Rouge

Generelt har vinene fra Bordeaux nu om dage mere frugt og mindre hårde tanniner end for 10 
år siden. Vinene bliver fadlagret mindre. De er simpelthen mere charmerende, tilgængelige og 
drikbare - hurtigere. Château de Haux 2017 er en flot, charmerende repræsentant for denne nye 
type af Bordeaux. Fadlagringen slår ikke så kraftigt igennem idet den primært har ligget på fade 
der er 1-3 år gamle. Dette har givet vinen frugt og kraft med en udpræget smag af smag af sorte 
bær, blomme og frugt. Syreindholdet er relativt lavt hvilket gør den hurtig drikbar 

Druesammensætningen er ca. 40 % Merlot og 50 % Cabernet Sauvignon, 10 % Petit Verdot

Pris DKK 79,50 pr. flaske i kasser à 12 flasker
Findes også på halvflasker

La Cave des Propriétaires 2017 Château de Haux Rouge

”La Cave” – på fransk - ”Kælderen”. Vores måde at beskrive at vinen er lavet til at blive gemt 
i nogle år, også selv om man ikke har en kælder. Tanninerner giver vinen fin potentiale til at 
blive henlagt i 5-8 år. Vinen har ligger længere på egetræsfade end ”Réserve des Propriétaires”. 
I stilen minder de to vine meget om hinanden, men La Cave er kraftigere og der er potentiale i 
tanninerne til at blive henlagt i flere år. Farven er intens, og meget fyldig En rigtig Bordeaux med 
saft og kraft. Frugten er stor, men taninerne gør at vinen er lidt for kraftig til at drikke allerede 
nu – man bør nok vente mindst 1-2 år

Druesammensætningen er ca. 40 % Merlot og 45 % Cabernet Sauvignon, 5 % Cabernet Franc 
og 10 % Petit Verdot.

Pris DKK 79,50 pr. flaske i kasser à 12 flasker
Findes også på magnum

”Blanc” Réserve des Propriétaires 2018 Château de Haux 

Den klassiske hvide Bordeaux er tilbage på Château de Haux. Sauvignon Blanc, Semillon og 
Muscadelle. Den varme sommer har givet fantastiske aromaer, mere fyldig og virkelig velsma-
gende. Velegnet til mad og er alene – ja til det hele. Vi er virkelig stolte af vores hvidvin i år.
Der er lagt vægt på at lave en vin der er typisk for Château de Haux, med mange nuancer i duft 
og smag, fyldig og lige til at drikke.

Pris DKK 74,50 pr. flaske i kasser à 12 flasker
Findes også på halvflasker

Blandede Réserve des Propriétaires

Blandede kasser á 6 
Réserve des Propriétaires Rouge og 
6 Réserve des Propriétaires Blanc  

Pris 942 kr pr. kasse á 12 flasker



AKTIESELSKABET FRANSKE VINGÅRDE
Smedeholm 17B – 2730 Herlev

Nu slår nytilplantningen af vore hvide marker for alvor igennem. Modsat røde druer, skal man ikke vente mere 
end 5 års tid før de nyplantede vinstokke for alvor begynder at give en god kvalitet. Den meget varme sommer, 

har givet en virkelig super hvidvin, nok den bedste vi har lavet i de sidste 10 år. Koncentreret frugt, 
fantastiske aromaer og en fyldighed der både kan give.

Vi er rigtig glade og stolte af vores Blanc 2018, og meget tilfredse med at de nye tilplantninger for alvor er 
kommet med så vi i år næppe kommer til at løbe tør for Blanc. 

Igen i år har vi produceret to typer af Réserve des Propriétaires,
Rouge:

Réserve des Propriétaires
– en flot moderne Bordeaux til at drikke indenfor 1-3 år

Réserve des Propriétaires - ”La Cave”
– en super klassisk Bordeaux til at gemme i 5-8 år under stadig
udvikling. (La Cave betyder ”Vinkælderen” på fransk)

Gennem omhyggelig udvælgelse, lagring på egetræsfade, sam-
menstikning og ikke mindst utallige smagninger, er vinene ble-
vet udvalgt af druer fra de ældste og bedst beliggende marker. 
Der er naturligvis forskel på sammenstikningen af druer m.v. for 
de to vine, men kun de bedste druer er brugt.

Vejret i 2017 havde igen i år en meget stor betydning for vore 
druer og vine, på mange måder var det en gentagelse af 2016 med 
et forår der havde behandlet vores planter godt, men på en meget 
kold nat i slutningen af April slog frosten ned i vore marker.

Frosten ramte, bare i nogle få timer, de første blade og de helt
spæde vinklaser hvoraf mange blev ødelagt, og en stor del af den
kommende høst forsvandt. Væsken i cellerne frøs til is, hvilket 
fik cellerne til at springe og efterfølgende dø.

Ligesom i 2016 blev ikke alle marker ramt lige hårdt, idet de 
højst beliggende marker havde glæde af at kulden søgte nedad. 
Heldigvis er de marker der ligger højst på Château de Haux de 
bedste, hvilket har medført at Réserve des Propriétaires og La 
Cave i 2017 udelukkende er lavet af vores bedste marker og bed-
ste druer….. og det kan man smage!! De røde Reserve des Prop-
ritaires fra 2017 minder derfor rigtig meget om den gode årgang 
2016, som vi netop har fået 2 sølvmedaljer for i 2018. 2017 er 
også en rigtig medaljevinder som vi vil deltage i konkurrencer 
med i 2019.  

”Tvillinger” i 2017 årgangen
– super årgang fra Château de Haux

Smagninger af
Réserve des Propriétaires og smug smag Clairet 2018.

Onsdag d. 20. marts - Kl. 16-18.30
Smagning i Herlev, Smedeholm 17B, 2730 Herlev

Lørdag d. 30. marts
Smagning på Falster. Se hjemmesiden for mere information.

Lørdag d. 6. april
Smagning i Aarhus på Cabinn Aarhus Hotel. 

Se hjemmesiden for mere information.

Vi håber, at rigtig mange vil kigge forbi.


