
Anthony Hammond – Garage Winery 

Når Anthony startet vineriet sitt i 2000 var det kulminasjonen av over 15 års «hands-on» erfaring 

med vinmaking og realiseringen av en livslang drøm. Anthony har med Tysk mor og Amerikansk far 

røtter i både den nye og gamle verden.  

Han vokste opp i Munchen, og fikk vininteressen inn med morsmelken. I 20 årene reiste han verden 

rundt og jobbet med vin i både restauranter og vingårder i New Zealand, California, New York, 

Australia, Østerrike og Tyskland. Han merket den stadig økende interessen i Riesling, og bestemte seg 

for å reise hjem og begynne arbeidet der. Etter å ha jobbet for produsenter som Diel, Castell og 

Heger hadde han lært stadig mer om hvordan han kunne produsere fantastiske Rieslinger.  

Han har alltid vært av en rebelsk natur, er det ikke Anthony sin intensjon å bryte med tradisjoner, 

heldigvis hadde han ingen tradisjoner å bryte! Han startet sitt lille Garage Winery i det mest 

tradisjons-rike området i hele Tyskland, nemlig Rheingau. Tradisjon møter «guerilla» vinmaking. 

Den første høsten var på kun 1000 liter, men har siden dette vokst betraktelig. De eier i dag 5 hektar i 

vinmarker som Berg Roseneck, Berg Schlossberg, Berg Kaisersteinfels, Drachenstein, Klosterberg og 

Magdalenakreuz, dette regnes som noen av Tysklands beste vinmarker pga den eksponeringen mot 

solen og de bratte bakkene ned mot elven.  

Med sitt Garage Winery har Anthony og hans kone Simone laget sin egen nisje som uavhengige og 

ukonvensjonelle vinprodusenter. De produserer små cuvèer med meget høy kvalitet.  

Arbeidet foregår etter økologiske prinsipper, ønsket er å lage aromatiske topp-Rieslinger fra noen av 

verdens beste vinmarker etter prinsippet «Less is more». 

    



Vin navn Rüdesheim Riesling Trocken 2012 

Produsent Anthony Hammond 

Område Rheingau 

Alkohol 11,5% 

Druetype Riesling 

Restsukker 4 gr/l 

Pris ex. Mva 123,- 

Vinbeskrivelse Denne vinen er delvis spontanfermentert på store trefat og delvis 
fermentert på ståltanker. Aromaer av  blomster, fersken, sitronskall og 
mineraler. Slank og stålskarp frukt med frisk syre og en tørr, mineralsk 
ettersmak. 

Matfølge Sashimi, Laks, Makrell, Reker, Krabbe, Terassevin 

 

Vin navn Drachenstein Riesling Kabinett 2012 

Produsent Anthony Hammond 

Område Rheingau 

Alkohol 11% 

Druetype Riesling 

Restsukker 53 gr/l 

Pris ex. Mva 123,- 

Vinbeskrivelse Vinmarken Drachenstein ligger mellom Berg Roseneck og Niederwald. 
Vinene fra denne vinmarken kjennetegnes av høy syre og rik frukt. Dufter 
av mango, ananas, skifer, blomster og epler. Flott sursøt frukt med frisk 
syre og mineralsk avslutning. 

Matfølge Speket kjøtt og fisk, røykt fisk, sushi, skalldyr 

 



Vin navn Rüdesheimer Berg Roseneck «Old School» 2012 

Produsent Anthony Hammond 

Område Rheingau 

Alkohol 11,5% 

Druetype Riesling 

Restsukker 8 gr/l 

Pris ex. Mva 164,- 

Vinbeskrivelse Produsert på 40 år gamle druestokker i Berg Roseneck. Som navnet 
spiller på er denne vinen laget på samme måte som vinene ble tidligere. 
Spontanfermentert på store eikefat, klassifisert som en Spätlese Trocken. 
Dufter av tørket aprikos, lime, voks, eple og mineraler. Fyldig og moden 
frukt, med frisk syre og balansert ettersmak med en touch bitterhet. 

Matfølge Pannestekt hvit fisk, sjøkreps, hummer, laks 

 

Vin navn Rüdesheimer Kaisersteinfels Spätlese Trocken 2012 

Produsent Anthony Hammond 

Område Rheingau 

Alkohol 12% 

Druetype Riesling 

Restsukker 7 gr/l 

Pris ex. Mva 164,- 

Vinbeskrivelse Kaisersteinfels er en av de aller beste vinmarkene i Rüdesheim, men er 
ikke klassifisert som GC. Spontanfermentert vin, lagret med bunnfallet på 
store eikefat. Aromaer av fersken, epler, tørket aprikos, epler og 
mineraler. Fyldig og moden frukt, med frisk syre og en touch bitterhet i 
finish. Lang, mineralsk ettersmak. 

Matfølge Pannestekt hvit fisk, sjøkreps, hummer, svineribbe, pølser 

 

Vin navn Pinot Noir 2009 

Produsent Anthony Hammond 

Område Rheingau 

Alkohol 12% 

Druetype Pinot Noir 

Restsukker 1 gr/l 

Pris ex. Mva 146,- 

Vinbeskrivelse Anthony lager også en flott Pinot Noir fra Rüdesheim. Veldig lys på farge, 
noe utviklede aromaer av krydder og skogbunn, bringebær, markjordbær 
og mineraler. Slank og frisk frukt i munnen, med markant syre og lette 
tanniner 

Matfølge Pannestekt hvit fisk med rødvinsjy, svin, pølser, kylling, kalv 

 

 


