
DYR EHØJ V I NGA A R D

 

BESØG DYREHØJ VINGAARD
Vingårdens butik har åbent hver dag hele året. 
Den velassorterede gårdbutik byder udover 
vingårdens egne vine og spirituosa på et væld af 
specialiteter og brugskunst.

SMAG PÅ RØSNÆS I CAFÉEN
Café Dyrehøj serverer lækre frokostmenuer og 
specialiteter, som alle er lavet helt fra bunden. 
Klassikerne er fiskefilet og fiskefrikadeller. Fiske-
frikadeller med sauterede løg, æble, bladselleri 
og karrysauce er en variation over en oprindelig 
opskrift fra Røsnæs. Hertil bør nydes et køligt 
glas RÖS hvidvin eller rosé.

Caféen kan levere mad-ud-af-huset. Der er også 
mulighed for at leje caféen til private arrange-
menter.

RUNDVISNINGER
Har du lyst til at blive klogere på vindyrkning, se 
markerne, vineriet og til slut smage vinen - så kom 
med på en rundvisning. Vi har almindelige ture, 
eksklusive ture, nørdede ture og smutture. Læs 
mere om de mange muligheder på websitet. 

BESØG 
DYREHØJ VINGAARD
DANMARKS STØRSTE VINGÅRD

Vi arrangerer også specialture for grupper, hvor vi 
i samarbejde sammensætter programmet.

MØDER OG SELSKABER
På vingården er der mulighed for at kombinere 
det traditionelle møde med et vingårdsbesøg. 
Vingården er også den perfekte ramme for store 
fester og begivenheder. Vi kan huse selskaber fra 
8 - 149 personer.

GRUPPETURE OG BUSTILBUD
Planlægger I en firmatur for personalet, pensio-
nistudflugt eller vil I gerne smage og lære dansk 
vin at kende, så har vi en buket af forslag.
Vi har gode parkeringsforhold for busser, og der 
er ingen trapper til spiseområdet. Det er muligt at 
dele gruppen op i flere hold alt efter antal, inter-
esse og førlighed.

WEBSHOP
I vores webshop kan du købe vores vin og spiritus. 
Du kan også bestille gavekort og booke plads på 
vores rundvisninger samt vores events. På websitet 
kan du også læse mere om RÖS produkterne samt 
følge årets gang på vingården.

Røsnæsvej 254 · 4400 Kalundborg · 5082 3713 
www.dyrehoj-vingaard.dk

Caféen har åbent fra. 1. juni til d. 2. september 
fra 11-16. Aftenåben efter aftale og ved spe-
cielle lejligheder. Bordbestilling 5154 0874

Faste rundvisninger hver søndag kl. 14.00 fra 
marts – december. I juli også tirsdag, onsdag og 
torsdag kl. 14. 



FRA LANDBRUG TIL VINGÅRD
Den smukke gård har en over hundrede år lang 
historie som traditionel landbrugsejendom på 
Røsnæs, men i dag er det først og fremmest en 
moderne vingård.

DRUERNE 
De første 4.000 vinstokke blev sat i 2008 og nu 
dækker vinmarkerne 9 ha (90.000 kvm.) med 
mere end 30.000 vinstokke. Markerne bliver dre-
vet efter økologiske principper og alle druer bliver 
høstet i hånden. Vindruesorterne er udvalgt efter 
smag og evnen til at modne i det køligere danske 
klima og dermed sikre os kvalitetsdruer hvert år. 

Alle vores druer er kendetegnede ved at være 
fyldige i smagen, men med en fin syre, der giver 
vores vine en unik friskhed. Druen Solaris, som 
vi bruger til hvidvin, er vores flagskib. Vi dyrker 
også flere andre grønne druer samt røde, blå og 
grå druer. Det giver giver os et bredt sortiment at 
skabe hvidvine, roséer samt mousserrende vine på.

KLIMAET PÅ RØSNÆS
Røsnæs er den østlige del af den randmoræne, der 

strækker sig undersøisk til nordspidsen af Fyn. 
Det lange kuperede næs, som udgør nordsiden af 
Kalundborg Fjord, er et de tørreste og mest solrige 
steder i Danmark. I gennemsnit har vi ca. 100 sol-
skinstimer mere end resten af landet og også langt 
mindre nedbør. 

Vand på begge sider af vinmarkerne sikrer et 
mildt klima om foråret og derfor er risikoen for 
forårsfrost meget lav. Samtidig giver det også en 
længere sæson, hvor druerne kan nå at modne, da 
havet på begge sider holder på varmen.

 
”Jeg er landmand, og jeg kunne ligeså godt 

dyrke kartofler i stedet for vindruer 
– men så vil jeg bare lave Danmarks bedste kartofler”

Tom Christensen vinbonden på Dyrehøj Vingaard 

RÖS VINENE
Vores fokus ligger på mousserende vine, hvidvine 
og rosévine. Varme om dagen og kølighed om nat-
ten giver en kombination af bær- og frugtsmag, 
samt en charmerende friskhed. Det er det egns-
præg, vi viser i vores vine. 

Alle vores druer bliver nænsomt høstet i hån-
den, og hver eneste drue bliver allerede i marken 
sorteret efter kvalitet af vingårdens dedikerede 
hjælpere. Hjemme på gården tager vinmageren 
over. Han afstilker og presser druerne for til slut 
at sætte gæringen i gang. Når gæringen forløber, 
tilser og tjekker vinmageren dagligt alle tanke. 
Der udtages prøver til analyse af sukker og 
syreindhold. Derudover tjekker vinmageren også 
sensorisk ved at se på farven, dufte og smage 
vinen, for at forvisse sig om, at gæringen forløber 
perfekt.

RÖS SPIRITUOSA
I vineriet står det håndbyggede mikrodestil-
leri i kobber fra Müller Brennereianlagen. Her 
fremstiller vi en række forskellige spirituosa på 
basis af druer eller frugt. Vores frugtbrændevine 
destillerer vi blandt andet på vin af æbler eller 
kirsebær. Vi har også en produktion af likører. 
Dem skaber vi ved at blande vores frugtspiritus 
med frugtsaft fra friske frugter i spisekvalitet. 
Derudover laver vi gin. Vores gin adskiller sig fra 
de fleste andre ved at være skabt på basis af frug-
tvin. Det giver en spiritus, der er mild og rund.


