
205 kr
/FLASKA

1230 kr /LÅDA

ANTAL FLASKOR/LÅDAANTAL FLASKOR/LÅDAANTAL FLASKOR/LÅDAANTAL FLASKOR/LÅDA

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

6 st

Prosecco/Glera

12%

750 ml

Nino Franco
VALDOBBIADENE PROSECCO SUPERIORE Brut

Veneto, Italien

Stor fruktig doft av citrus, mineraler och
äpplen. Smaken är frisk och fräscht
läskande med inslag av äpplen, päron
och citrus. Vinet är torrt, krämigt och
fräscht med en lång härlig eftersmak.

VINETVINETVINETVINET
Prosecco är hetare än någonsin och
här är en av de absolut bästa. Vi har
letat upp vinet som toppar James
Sucklings Proseccolista 2015!

Nino Franco är en av de äldsta firmorna
i Valdobbiadene i Venetien och
fokuserar på kvalitet framför kvantitet.
Nino Franco Brut är gjort på 100
procent glera (som också kallas för
prosecco) genom en andra jäsning på
tankar - den så kallade cuve close-
metoden. Vinet är torrt friskt och
läskande med fin citrus-, äppel. och
päronfrukt och enligt egendomen själv
en perfekt match till risotto.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Nino Franco grundades 1919 i
Vadlobbiadene i Veneto eller Venetien i
nordöstra Italien av Antino Franco.
Vingården är en av de äldsta i området.
Det var Antinos son Nino och dennes
son Primo (den nuvarande ägaren) som
utvecklade egendomen till en av de
bästa i området. Inspirationen kom
förstås från Champagne och en insikt
om att Prosecco visserligen är något
annat men att det inte behöver vara
sämre.

Sedan mitten av 1980-talet har fokus
varit på kvalitet och export. Man äger i
dag vingårdarna till sina toppviner och
man jobbar tätt med lokala vinbönder
för att ha tillgång till kvalitetsdruvor hela
vägen. I dag tillhör man de bästa
egendomarna i området och flera av
vinerna har också uppmärksammats av
världens ledande kritiker och bland
annat flera gånger fått det prestigefyllda
betyget tre glas i Gambero Rosso.



549 kr
/FLASKA

6588 kr /LÅDA

ANTAL FLASKOR/LÅDAANTAL FLASKOR/LÅDAANTAL FLASKOR/LÅDAANTAL FLASKOR/LÅDA

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

12 st

Pinot Noir

13%

750 ml

Domaine Frederic Esmonin
Gevery Chambertain 1er Cru Lavaux St. Jacques 2013

Gevrey-Chambertin, Frankrike

Mörk och kraftig Gevery-Chambertin
med en stor doft och smak av mörka
körsbär, hallon, kryddor och trä.
Smaken är relativt fyllig och intensiv
med fina syror och garvsyror. Här finns
en bra komplexitet och lång ung
eftersmak. 

VINETVINETVINETVINET
Vinet kommer från en berömd premier
cru-vingård i Gevrey-Chambertin i
Côtes de Nuits – Lavaux Saint-Jacques
– som innehåller mycket gamla pinot
noir-vinstockar (med en genomsnittlig
ålder på 50 år). Årgång 2013 gav en
liten skörd med fin frukt och stor
potential. 

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Domaine Frédéric Esmonin är en liten
familjeägd egendom i Les Estournelles i
Gevrey- Chambertin - en av de
berömda byarna i Côte de Nuits. Man
äger endast 10 hektar och fram till 1987
såldes alla druvorna till berömda
négocianter eller vinhandlare som
Leroy och Jadot - och några av Leroys
mest berömda viner från 1950-talet
härstammar från Domaine Frédéric
Esmonin. 

Av de 10 hektaren utgörs av berömda
premier cru-lägen men man äger också
en del av Grand Cru Ruchottes-
Chambertin precis intill Armand
Rousseau's Clos des Ruchottes. 

Idag drivs egendomen av Frédéric
Esmonins men både mamma och
pappa är fortfarande aktiva i driften av
egendomen. I vingården och i källaren
är det 'lutte raisonnée' som gäller vilket
betyder att man bara använder kemiska
bekämpningsmedel och tillsatser om
det är absolut nödvändigt. Jorden plöjs
med häst och all kompost är ekologisk. 



329 kr
/FLASKA

1974 kr /LÅDA

ANTAL FLASKOR/LÅDAANTAL FLASKOR/LÅDAANTAL FLASKOR/LÅDAANTAL FLASKOR/LÅDA

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

6 st

Shiraz

14%

750 ml

Shaw & Smith
Shiraz 2013

Adelaide Hills, Australien

Stor, komplex och fruktdriven doft.
Smaken är drygt medelfyllig med lager
på lager av mörk mogen frukt i en
elegant och lite kryddig stil. Mycket
lång, friktig, elegant och balanserad
eftersmak. Lufta gärna på karaff.

VINETVINETVINETVINET
DRUVOR 100% shiraz - Vinet har
lagrats på franska fat i 14 månader
(nya, 1 och 2 år gamla).

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Kusinerna Martin Shaw och Michael Hill
Smith kommer båda från vinfamiljer, så
karriärvalet var aldrig svårt. Ambitionen
är att producera spännande och
moderna viner som rankas bland
austrliens främsta! De etablerade Shaw
& Smith i Adelaide Hills 1989. Sedan
2000 finns både eget vineri och 40
hektar vingårdar. Här produceras både
vita och röda viner, alla med samma
mål att vara i toppklass.



214 kr
/FLASKA

2568 kr /LÅDA

ANTAL FLASKOR/LÅDAANTAL FLASKOR/LÅDAANTAL FLASKOR/LÅDAANTAL FLASKOR/LÅDA

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

12 st

Malbec

14%

750 ml

Bodega Aleanna
El Enemigo Malbec 2013

Mendoza, Argentina

Stor och aromatisk doft av mörk frukt,
lila blommor, choklad, rökig flinta och
örter. Smaken är frutktdriven och fyllig
med tydliga tanniner, pigg syra och ett
nyanserat, långt avslut. 

VINETVINETVINETVINET
Adrianna Catena, yngsta dottern till
Nicolas Catena, gick ihop med
vinmakaren Alejandro Vigil och
grundade Bodegas Aleanna. Druvorna
kommer från Adrianna vineyard, som
planterades 1996 i svala och väl
beryktade Gualtallary, en subregion
till Uco Valley. Vinet består av en
komplex blend av 90 % malbec, 7%
cabernet franc och 3% petit verdot.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
El Enemigo är ett joint venture mellan
Adrianna Catena (yngsta dotter till
Nicolas och Elena Catena) och
Alejandro Vergilius, som är Chief
Winemaker på Bodega Catena Zapata,
Argentinas nr. 1 producent av
kvalitetsviner. Adrianna är historiker och
Alejandro vinmakare och de ville båda
gå lite tillbaka i tiden till då de första
europeiska immiggranterna anlände till
Mendoza och försökte göra viner av
samma höga, eller bättre kvalitet än
hemma i Europa. Vinerna är annorlunda
från Catena Zapata viner. Alejandro
försöker särskilt hitta mindraliteten i de
olika vinerna från de olika skiften. El
Enemigo betyder fiende och anspelar
på att många bra resultat nås genom att

kämpa mot sig själv först av allt, den
inre fienden. Vinerna är en hyllning till
segern över fienden vi alla har inom oss
och till de första argentinska
vinodlarnas pionjärarbete. High Altitude
wines - viner från höglandet vid foten av
Anderna. Vingården ligger i Piedemonte
al Sur vid foten av Anderna i Lujan de
Cuyo i Mendoza, i hjärtat av en av de
bästa vinområdena i Mendozas
högland. Här gör Alejandro Virgil
världsklassviner av druvor från några av
de högst belägna vingårdarna i världen.
Alejandro har en speciell kärlek för
Malbec och kanske i synnerhet
Cabernet Franc, som han har skapat
unika resultat med. Prestige Vin El Gran
Enemigo fick upp till 97p av Robert
Parker.


