
205 kr
/FLASKA

1230 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

6 st

Alicante Bouschet, Aragonês, Cabernet Sauvignon, Trincadeira

14,5%

750 ml

Herdade do Esporao
Reserva 2013

Alentejo, Portugal

Doften är ung, komplex, varm och
kryddig med inslag av vanilj, knäck,
röda bär, ek och lite plommon och
muskot. Smaken är ung, komplex med
tanniner och inslag av bärig ton
tillsammans med vanilj, fat, muskot och
lite blyert i eftersmaken.

VINETVINETVINETVINET
Esporão unika terroir är ett resultat av
en kombination av klimatet, den
topografiska mönstret av övervägande
skiffer-lerjord och granit-diorit jordar,
samt arter av djur och växter som gör
jordmånen vital och är en del av det
unika som ger vinets karaktär. 

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Öster om Lissabon ligger Alentejo med
sitt böljande landskap. Området
förknippades förr med en stor
produktion av kork. Vid sidan av Douro
producerar man några av Portugals
bästa viner här. Många hus arbetar i en
liten skala, men det finns även större
som kan erbjuda viner till ett riktigt bra
pris. Jag har följt detta vin under flera år
och märkt vilken fin och jämn kvalitet
vinet håller.

MATEN OCH VINETMATEN OCH VINETMATEN OCH VINETMATEN OCH VINET

Vinet har en tydlig sydeuropeisk
karaktär och det lurar en anings ton av
svarta oliver i vinets arom. Vinets
fruktighet och bakomliggande
kryddighet gör det till ett riktigt bra vin till
grillat. Prova gärna en peppargrillad
entrecote, för att lindra hettan från de
olika pepparsorterna kan du servera
köttet med en krämig potatissallad eller
varför inte en smörig bearnaisesås?

Receptförslag på mat som passar tillReceptförslag på mat som passar tillReceptförslag på mat som passar tillReceptförslag på mat som passar till
(recepten finns på winefinder.se)(recepten finns på winefinder.se)(recepten finns på winefinder.se)(recepten finns på winefinder.se)

Inbakad OxfiléInbakad OxfiléInbakad OxfiléInbakad Oxfilé

Kryddstekt lammragu med bönorKryddstekt lammragu med bönorKryddstekt lammragu med bönorKryddstekt lammragu med bönor

Lammlägg med vinbärsbakade morötterLammlägg med vinbärsbakade morötterLammlägg med vinbärsbakade morötterLammlägg med vinbärsbakade morötter

Oxfilé ProvencaleOxfilé ProvencaleOxfilé ProvencaleOxfilé Provencale

OxsvansraguOxsvansraguOxsvansraguOxsvansragu

Peppargrillad EntrecotePeppargrillad EntrecotePeppargrillad EntrecotePeppargrillad Entrecote



158 kr
/FLASKA

1896 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

12 st

Grenache, Grenache Gris, Mourvèdre, Syrah

0%

750 ml

Domaine Lafage
Tessellae Old Vines 2013

Languedoc-Roussillon, Frankrike

Stor och intensiv doft av mörka bär,
röda bär, kryddor (örtagård) och
vitpeppar. Smaken är medelfyllig och
ung med inslag av mörka bär
tillsammans med skön kryddighet och
en balanserad och fin mineralitet. Lite
köttig och animalisk (från
mourvèdredruvorna) och med lång ung
eftersmak. Ett vin som kommer att
utvecklas ännu mer under de närmaste
3-5 åren!

VINETVINETVINETVINET
Ännu ett kanonvin från Domaine Lafage
och Côtes du Roussillon som fått 94 p
av Wine Advocate. Det Tessellae Old
Vines är till skillnad från Tessellae
Carignan Vieilles Vignes gjort på en
blandning av grenache, syrah och
mourvèdre - men druvorna kommer
även här från gamla stockar som växer i
en svart skifferjord på 150 meters höjd.
Dessutom har man med en liten del
grenache gris i mixen. Vinet har lagrats
i 12 månader på cementtankar och har
buteljerats ofiltrerat för att behålla så
mycket smak och struktur som möjligt. 

Läs mer här: 3x Domaine Lafage - Dirty
South när den är som bäst

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Domaine Lafage ligger i den sydligaste
delen av Côtes du Roussillon mellan
Peripignan och Medelhavet. Området är
ett av Frankrikes äldsta vinområden och
här har man odlat vin sedan

Romarriket. Egendomen drivs av Jean-
Marc och hans fru Eliane Lafage - båda
vinmakare.

Jean-Marc är en eftertraktad ”flying
winemaker” som gör vin både i Spanien
och Sydamerika. Verksamheten är
relativt stor - man har 160 hektar med
vinrankor - men produktionen är
fokuserad på kvalitet och låga
skördeuttag. Jean-Marc är en ”terroirist”
som jobbar intensivt och målmedvetet
med egendomens olika terroirs
(växtplatser). Och egendomen har fått
kanonbetyg av Robert Parkar: 'I
struggle to think of another portfolio that
encompasses anywhere close to this
level of value, and the average quality
to price for these wines is just hard to
believe.'

Egendomen har huvudsakligen tre olika
terroir.

Terroir de l’Agly – ligger i den norra
delen av Roussillon där jorden är mörk
och skifferrik och där nordanvinden
håller vingårdarna torra - här trivs
gernache noir, carignan och muscat
som ger kraftiga viner med karaktär.

Terroir Perpignan-Méditerranée – ligger
mellan Perpignan och Medelhavet - när
havet. Här består jordmånen av mycket
kalk och lera och områdets terroir
påverkas mycket av Tramontanen (en
stark nordanvind som drar in över
medelhavet. Här finns mycket gamla
stockar av bl a grenache blanc och
grenache gris (några är över 100 år
gamla) men också chardonnay,
sauvignon blanc, merlot och mourvèdre.



158 kr
/FLASKA

946 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

6 st

Grenache, Grenache Gris, Mourvèdre, Syrah

0%

750 ml

Domaine Lafage
Tessellae Old Vines 2013

Languedoc-Roussillon, Frankrike

Stor och intensiv doft av mörka bär,
röda bär, kryddor (örtagård) och
vitpeppar. Smaken är medelfyllig och
ung med inslag av mörka bär
tillsammans med skön kryddighet och
en balanserad och fin mineralitet. Lite
köttig och animalisk (från
mourvèdredruvorna) och med lång ung
eftersmak. Ett vin som kommer att
utvecklas ännu mer under de närmaste
3-5 åren!

VINETVINETVINETVINET
Ännu ett kanonvin från Domaine Lafage
och Côtes du Roussillon som fått 94 p
av Wine Advocate. Det Tessellae Old
Vines är till skillnad från Tessellae
Carignan Vieilles Vignes gjort på en
blandning av grenache, syrah och
mourvèdre - men druvorna kommer
även här från gamla stockar som växer i
en svart skifferjord på 150 meters höjd.
Dessutom har man med en liten del
grenache gris i mixen. Vinet har lagrats
i 12 månader på cementtankar och har
buteljerats ofiltrerat för att behålla så
mycket smak och struktur som möjligt. 

Läs mer här: 3x Domaine Lafage - Dirty
South när den är som bäst

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Domaine Lafage ligger i den sydligaste
delen av Côtes du Roussillon mellan
Peripignan och Medelhavet. Området är
ett av Frankrikes äldsta vinområden och
här har man odlat vin sedan

Romarriket. Egendomen drivs av Jean-
Marc och hans fru Eliane Lafage - båda
vinmakare.

Jean-Marc är en eftertraktad ”flying
winemaker” som gör vin både i Spanien
och Sydamerika. Verksamheten är
relativt stor - man har 160 hektar med
vinrankor - men produktionen är
fokuserad på kvalitet och låga
skördeuttag. Jean-Marc är en ”terroirist”
som jobbar intensivt och målmedvetet
med egendomens olika terroirs
(växtplatser). Och egendomen har fått
kanonbetyg av Robert Parkar: 'I
struggle to think of another portfolio that
encompasses anywhere close to this
level of value, and the average quality
to price for these wines is just hard to
believe.'

Egendomen har huvudsakligen tre olika
terroir.

Terroir de l’Agly – ligger i den norra
delen av Roussillon där jorden är mörk
och skifferrik och där nordanvinden
håller vingårdarna torra - här trivs
gernache noir, carignan och muscat
som ger kraftiga viner med karaktär.

Terroir Perpignan-Méditerranée – ligger
mellan Perpignan och Medelhavet - när
havet. Här består jordmånen av mycket
kalk och lera och områdets terroir
påverkas mycket av Tramontanen (en
stark nordanvind som drar in över
medelhavet. Här finns mycket gamla
stockar av bl a grenache blanc och
grenache gris (några är över 100 år
gamla) men också chardonnay,
sauvignon blanc, merlot och mourvèdre.



196 kr
/FLASKA

1176 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

6 st

Malbec

14%

750 ml

Viu Manent
Malbec San Carlos Single Vineyard 2013

Colchagua Valley, Chile

Mycket koncentrerad doft av mörka bär,
kakao, viol, svart te, örter och fat. Djup,
fyllig och balanserad smak med en syra
som läckert matchar upp de nästan
tuggiga tanninerna. Eftersmaken är
imponerande lång.

VINETVINETVINETVINET
Vinet är gjort på malbecdruvor från
några av Sydamerikas äldsta
vinstockar, planterade redan på 1800-
talet i vingården San Carlos. Det är en
mycket noggrann selektering av
druvorna, till det här vinet vill man
enbart ha de bästa. Vinet har lagrats 15
månader nya ekfat, varav 92 % var
franska och 8 % amerikanska. En
mycket lätt filtrering är gjord, för att inte
förlora något av vinets ursprungliga
karaktär.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Viu Manent grundades 1935. I början
hade man inga egna vingårdar men då
Don Miguel Viu Manent 1966 utökade
produktionen och köpte de bästa
vinmarkerna i Colchauga Valley var det
nog många andra lokala vinbönder som
ansåg att han hade druckit ett glas vin
för mycket. På denna tid var det mycket
få som verkligen vågade satsa på
produktion av chilenskt kvalitetsvin, och
Don Miguel betalade med dåtidens mått
mätt väldigt mycket för sina 150 ha
vinmark. Men lika tokig som de andra
vinbönderna tyckte att han var, lika klok
har detvisat sig att hans investering

blev. Vinmarkerna som omger Don
Miguels säljs idag för astronomiska
belopp. Vingårdarna och produktionen
är centrerat till Hacienda San Carlos i
Colchagua. Seddan 1990-talet har
familjen investerat stora pengar i att
modernisera vinproduktionen samt
även köpt upp nya vingårdar.
Internationella vinkritiker hyllar vinerna
och här är några exempel: Wine
Enthusiast skriver Chile´s oldest and
best Malbec comes from Viu Manent
Robert Parkers The Wine Advocate
skrev 2012 Viu Manent is the very
model of consistency as all of its wines
can be recommended and several offer
exceptional value. 



87 kr
/FLASKA

1044 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

12 st

Grenache

14%

750 ml

Chateau Pesquie
Le Paradou Grenache 2013

Cotes du Ventoux, Frankrike

Ett smakrikt men ändå mjukt vin somEtt smakrikt men ändå mjukt vin somEtt smakrikt men ändå mjukt vin somEtt smakrikt men ändå mjukt vin som
levererar massor av ren, fin frukt avlevererar massor av ren, fin frukt avlevererar massor av ren, fin frukt avlevererar massor av ren, fin frukt av
framförallt körsbär, plommon och svartaframförallt körsbär, plommon och svartaframförallt körsbär, plommon och svartaframförallt körsbär, plommon och svarta
vinbär. Här finns en fin tanninstrukturvinbär. Här finns en fin tanninstrukturvinbär. Här finns en fin tanninstrukturvinbär. Här finns en fin tanninstruktur
som balanseras av en pigg syra. Långsom balanseras av en pigg syra. Långsom balanseras av en pigg syra. Långsom balanseras av en pigg syra. Lång
varm och bärig eftersmak i en fintvarm och bärig eftersmak i en fintvarm och bärig eftersmak i en fintvarm och bärig eftersmak i en fint
kryddig stil.kryddig stil.kryddig stil.kryddig stil.

 

 

'Its a knockout value and this crowd'Its a knockout value and this crowd'Its a knockout value and this crowd'Its a knockout value and this crowd
pleaser should not be missed'.pleaser should not be missed'.pleaser should not be missed'.pleaser should not be missed'.
Rhone ReportRhone ReportRhone ReportRhone Report

VINETVINETVINETVINET
100% Grenache från vinstockar upp till
75 år gamla i Ventoux! Vinet har inte
lagrats på fat då producenten vill
framhäva den rena fina frukten i vinet.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Slottet har anor från 1750-talet och
ligger inte långt från det berömda Mont
Ventoux. De nuvarande ägarna köpte
egendomen 1970 och startade direkt
med att ta tag i de förfallna vingårdarna.
Här och var hittade man fantastiska
vingårdslägen med upp till 80 år gamla
vinstockar. Nästa steg blev att buteljera
alla viner på slottet, första årgången
blev 1990. Sedan dess har Pesquie
producerat viner av mycket hög kvalitet
och otroligt mycket 'value for money'.
Vingurun Robert Parker skriver bl a så

här om Chateau Pesquie: 'One of my
all-time favorite producers in France'
och  'Chåteau Pesquie is the finest
estate in the Côtes du Ventoux, a
gorgeous area east of Avignon'.

MATEN OCH VINETMATEN OCH VINETMATEN OCH VINETMATEN OCH VINET

Receptförslag på mat som passar tillReceptförslag på mat som passar tillReceptförslag på mat som passar tillReceptförslag på mat som passar till
(recepten finns på winefinder.se)(recepten finns på winefinder.se)(recepten finns på winefinder.se)(recepten finns på winefinder.se)

Entrecôte med grillad, marinerad rödlökEntrecôte med grillad, marinerad rödlökEntrecôte med grillad, marinerad rödlökEntrecôte med grillad, marinerad rödlök

Högrevsgryta med sidfläsk ochHögrevsgryta med sidfläsk ochHögrevsgryta med sidfläsk ochHögrevsgryta med sidfläsk och
kantarellerkantarellerkantarellerkantareller

Italienska kycklingbröst med vitelloItalienska kycklingbröst med vitelloItalienska kycklingbröst med vitelloItalienska kycklingbröst med vitello
tonnatopotatistonnatopotatistonnatopotatistonnatopotatis

Kycklinggryta med kokosmjölkKycklinggryta med kokosmjölkKycklinggryta med kokosmjölkKycklinggryta med kokosmjölk

Oxfilé med kantareller och dragonOxfilé med kantareller och dragonOxfilé med kantareller och dragonOxfilé med kantareller och dragon

SalsicciapastaSalsicciapastaSalsicciapastaSalsicciapasta



158 kr
/FLASKA

948 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

6 st

Shiraz

14,5%

750 ml

First Drop Wines
Mothers Milk Shiraz 2014

Barossa Valley, Australien

Doften är rik och fruktig med toner av
hallon, körsbär, viol och lakrits. Smaken
är medelfyllig med mjuka tanniner och
bra frukt. Här finns kraftiga toner av
solmogna mörka bär i en fruktdriven stil.
Lång, balanserad eftersmak med inslag
av eukalyptus.

VINETVINETVINETVINET
Superfynd enligt Dina Viner.

Vinet har lagrats i cirka 12 månader på
stora, gamla franska ekfat. Dessa ger
mycket lite fatkaraktär och gör därför att
vinet behåller sin fruktighet. DRUVOR
100% shiraz Vinet är drickfärdigt men
tål att sparas en tid.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Vinmakaren Matt Gant tillhör den nya
skolan i Barossa Valley då han
producerar enastående viner som drar
åt det eleganta hållet. Han har bl a
utsetts till Young Winemaker of The
Year två gånger. Projektet First Drop
Wines grundade Matt tillsammans med
sin vän John Retsas 2004. De äger inga
vingårdar, inte ens ett vineri, utan köper
in de druvor de anser håller hög kvalitet
och hyr sedan in sig i ett vineri och
producerar sina viner. De använder
druvor från de bästa distrikten såsom
Barossa Valley, McLaren Vale
och Adelaide Hills. Vinerna från First
Drop håller samtliga en mycket hög
kvalitet.

MATEN OCH VINETMATEN OCH VINETMATEN OCH VINETMATEN OCH VINET

Receptförslag på mat som passar tillReceptförslag på mat som passar tillReceptförslag på mat som passar tillReceptförslag på mat som passar till
(recepten finns på winefinder.se)(recepten finns på winefinder.se)(recepten finns på winefinder.se)(recepten finns på winefinder.se)

Fläskfilé rullad i örter och svept iFläskfilé rullad i örter och svept iFläskfilé rullad i örter och svept iFläskfilé rullad i örter och svept i
parmaskinkaparmaskinkaparmaskinkaparmaskinka

Högrevsgryta med sidfläsk ochHögrevsgryta med sidfläsk ochHögrevsgryta med sidfläsk ochHögrevsgryta med sidfläsk och
kantarellerkantarellerkantarellerkantareller

Kyckling bbqKyckling bbqKyckling bbqKyckling bbq

Oxfilé med ParmesanpotatisOxfilé med ParmesanpotatisOxfilé med ParmesanpotatisOxfilé med Parmesanpotatis

Senapsgriljerad ryggbiffSenapsgriljerad ryggbiffSenapsgriljerad ryggbiffSenapsgriljerad ryggbiff

Ugnsbakad ratatouille med grilladUgnsbakad ratatouille med grilladUgnsbakad ratatouille med grilladUgnsbakad ratatouille med grillad
fläskkarréfläskkarréfläskkarréfläskkarré



199 kr
/FLASKA

2388 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

12 st

Cabernet Sauvignon, Petit Verdot, Syrah, Zinfandel

13,5%

750 ml

Secret Cellars
Cabernet Sauvignon 2013

Paso Robles, USA

Stor doft med toner av svarta vinbär,
plommon, ceder, choklad, läder och
kaffebönor. Smaken är fyllig och stram
med unga frukttoner och elegant
eftersmak.

VINETVINETVINETVINET
Paso Robles är en region med perfekta
förhållanden för cabernet sauvignon,
särskilt när det är grusig jordmån.
Kombinationen av varma dagar och
svala nätter ger druvor med naturligt
hög syra och mjuka, mogna tanniner.
Vinet har fått några procent av petit
verdot, syrah och zinfandel för att få en
en kryddigare karaktär och lagrades på
både franska och amerikansk ekfat i 16
månader innan buteljering. Årgång
2013 följde i 2012 års fotspår med
strålande förhållanden. En varm
sommar gav klassiska cabernet
sauvignontoner med tydlig fruktighet,
bra syra och fina tanniner. 

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Secret Cellars skördar sina pinot
noirdruvor i Santa Lucia Highland och
cabernet sauvignon i Paso Robles. De
anser nämligen att de olika regionerna
passar bäst för respektive druva. Fokus
ligger på smakrik frukt och en
fathantering som tillför vinerna
ytterligare karaktär. Producenten har
fått åtskilliga utmärkelser för sina
balanserade viner. 


