
109 kr
/FLASKA

654 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

6 st

Carignan, Grenache, Syrah

13,5%

750 ml

Jeff Carrel
Les Darons 2015

Languedoc-Roussillon, Frankrike

Doften är stor och komplex med toner
av röd frukt, mörka bär, peppar, lakrits,
örter och mineral. Smaken är ung,
koncentrerad och stram men också
nyanserad och lockande med en nästan
salt pepprig kryddig ton. Här finns inslag
av lakrits och vinet avslutas med en
lång ännu ung eftersmak.

VINETVINETVINETVINET
'If it came from a more prestigious
appellation in the southern Rhone, it
would go for three times the price.',
säger The Wine Advocate om nya
årgången av Les Darons. Darons är
regionens lokala slang för fäder, och
namnet härleds till vinstockarnas ålder
– de har över 40 år på nacken. Vinet är
gjort på mestadels grenache (75%),
som fått sällskap av en gnutta carignan
och syrah från en vingård på hög höjd i
Laure-Minervois. Vinet vinifieras utan
svavel (lite tillsätts vid buteljering). Till
karaktären är vinet fyllt av röd frukt,
med en krispig syra som gör det hela
friskt och saftigt. Ett riktigt härligt och
användbart vin.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Jeff Carrel, en riktig enfant terrible, har
sedan 2007 fått stor uppmärksamhet för
sina viner, speciellt hans Morillon
(Synonym för Chardonnay – precis som
i Österrike). Nyckeln till framgången är
enkel – leta upp gamla vingårdar,
samarbeta med lokala bönder som
annars skulle sälja sina druvor till

anonyma kooperativ, vinifiera naturligt,
med minimala tillsatser och buteljera
med snygga, moderna etiketter.



114 kr
/FLASKA

1368 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

12 st

Carignan, Grenache, Mourvèdre, Syrah

14%

750 ml

Vidal-Fleury
Côtes du Rhône 2012

Cotes du Rhone, Frankrike

Stor örtig doft med inslag av mörka bär,
kryddor och lakrits. Medelfyllig till fylllig
rund och bärig smak med koncentrerad
frukt och kryddor. Fina inlindade
tanniner och lång eftersmak med inslag
av salmiak och peppar. Lång, mogen
eftersmak med fantastisk balans, kraft
och elegans.

VINETVINETVINETVINET
Ett av de bästa Côtes du Rhône-vinerna
i prisklassen, i vårt tycke lika bra som
Guigals motsvarighet. Vidal-Fleurys
Côtes du Rhône är gjord på  65%
grenache, 20% syrah, 10% mourvèdre
och 5% carignan. 70 procent av vinet
har lagrats på ståltank och resten på
stora foudres.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Vidal-Fleury grundades 1781 och ligger
i norra Rhône i Côte-Rôtie. Det är det
enda vinhuset i Rhône som gjort vin
utan uppehåll sedan 1781. Man äger en
stor mängd fina vingårdar i norra Rhône
men köper även in bra druvor från
övriga Rhônedalen. Det mesta av vinet
exporteras och det har alltid haft ett gott
rykte om sig. 

Domaine Guigal köpte Vidal-Fleury
1984. Marcels pappa, Etienne, hade
utbildat sig och arbetat hos Vidal-Fleury
i sin ungdom. 2008 byggde man en helt
ny vinkällare och kvaliteten har bara
fortsatt att förbättras de senare åren. Nu
har man ett eget vinmakarteam och i

stort sett alla viner lagras lite extra
innan de släpps till försäljning. 

Husets flaggskepp är Côte-Rôtie La
Chatillone i Côte-Blonde men man gör
toppviner i så gott som alla de kända
Rhône-distrikten. Ännu så länge är
priserna mycket modesta vilket gör att
egendomens viner ofta tillhör områdets
riktiga fynd. 



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.



246 kr
/FLASKA

1476 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

6 st

Syrah

15%

750 ml

Hartenberg
Shiraz 2009

Stellenbosch, Sydafrika

Härligt fruktig doft med inslag av mörka
och röda bär, choklad, svartpeppar och
örter. Smaken är intensiv men rund och
utvecklad med inslag av röda och
mörka bär, choklad, kryddor och ek.
Lång eftersmak. 

VINETVINETVINETVINET
2009 var en lysande årgång för
Hartenberg Shiraz med varmt och torrt
väder som gav små och koncentrerade
bär. Druvorna skördades för hand och
krossades. Druvorna och musten
kallmacererade i ett dygn innan
pressning. Vinet har lagrats i 18
månader på franska 225-liters ekfat
varav hälften var nya. 

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Hartenberg är en mycket välskött
egendom på Bottelary Hill i
Stellenbosch och nu lite av en veteran i
distriktet. Gården ägs av familjen
McKenzie och deras svärson James
Browne. Familjen har byggt upp olika
projekt runt om i världen och på deras
resor har de funnit många referensviner
som pryder deras fantastiska källare.
Ett besök hos Hartenberg är alltid en
stor upplevelse och en genomgång av
deras portfölj av viner gör en aldrig
besviken. Källarmästare är Carl Schultz
har varit på egendomen i över 20 år och
under hans ledarskap har man gått mot
ett allt tydligare fokus på shiraz.

MATEN OCH VINETMATEN OCH VINETMATEN OCH VINETMATEN OCH VINET

Vinet passar bra till smakrika rätter av
nötkött, lamm eller vilt. För inspiration
klicka på recepten nedan.

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)

Asiatiska barbequekambenAsiatiska barbequekambenAsiatiska barbequekambenAsiatiska barbequekamben

BBQ-BurgareBBQ-BurgareBBQ-BurgareBBQ-Burgare

Burgare med marinerad fetaostBurgare med marinerad fetaostBurgare med marinerad fetaostBurgare med marinerad fetaost

Grillad högrev med lingonglazeGrillad högrev med lingonglazeGrillad högrev med lingonglazeGrillad högrev med lingonglaze

Het karré med chili ochHet karré med chili ochHet karré med chili ochHet karré med chili och
äppelcidervinägeräppelcidervinägeräppelcidervinägeräppelcidervinäger

Peppargrillad entrecôtePeppargrillad entrecôtePeppargrillad entrecôtePeppargrillad entrecôte



149 kr
/FLASKA

896 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

6 st

Cabernet Sauvignon, Grenache, Merlot, Tempranillo

13%

750 ml

Bodegas Edra
Grullas de Paso 2010

Ribera del Gallego, Spanien

Ett tips från El Bulli!Ett tips från El Bulli!Ett tips från El Bulli!Ett tips från El Bulli!

Tasting noteTasting noteTasting noteTasting note
Dofen är varm och fruktig, i modern stil,
med inslag av röda bär. Smaken är
ganska fyllig med mogen frukt,
balanserad syra och avrundade
tanniner.

VINETVINETVINETVINET

VinetVinetVinetVinet
Vinet är en blandning av druvorna
cabernet sauvignon, merlot, tempranillo
och garnacha. Vinet har lagrats på ekfat
i fyra månader. 

LAGRINGSHORISONT 2014-2018

ProducentenProducentenProducentenProducenten
Denna producent har vi fått tips om från
sommelieren David Seijas på, den
numera stängda, restaurangen El Bulli i
Spanien. Bodega Edra hittar man i byn
Ayerbe i appellationen Ribera del
Gállego, som ligger vid foten av
Pyreneerna, väster om Somontano.
1999 beslutade sig familjen Ascaso-
Sarasa för att väcka liv i
vinproduktionen i distriktet och började
sparsamt med att plantera 0,5 hektar,
fast beslutna att producera vin av hög
kvalitet. De planterade franska druvor
som merlot, cabernet sauvignon, syrah
och viognier. Idag förfogar de över cirka
30 hektar vingårdar och har även utökat
planteringen med de spanska druvorna

tempranillo och garnacha.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Denna producent har vi fått tips om från
sommelien David Seijas på den numera
stängda restaurangen El Bulli i
Spanien. Bodega Edra hittar man i byn
Ayerbe i appellationen Ribera del
Gállego, som ligger vid foten av
Pyreneerna, väster om Somontano.
 1999 beslutade Ascaso-Sarasa
familjen sig för att väcka liv i
vinproduktionen i distriktet och började
sparsamt med att plantera 0,5 ha. – fast
beslutna att producera vin av hög
kvalitet.  De planterade franska druvor
som Merlot, Cabernet Sauvignon, Syrah
ochViognier. Idag förfogar de över ca
30 ha vingårdar och har även utökat
planteringen med de spanska druvorna
Tempranillo och Garnacha.

MATEN OCH VINETMATEN OCH VINETMATEN OCH VINETMATEN OCH VINET

Vinet passar bra till smakrikaVinet passar bra till smakrikaVinet passar bra till smakrikaVinet passar bra till smakrika
kötträtter, gärna grillat.  Förkötträtter, gärna grillat.  Förkötträtter, gärna grillat.  Förkötträtter, gärna grillat.  För
inspiration klicka på recepteninspiration klicka på recepteninspiration klicka på recepteninspiration klicka på recepten
nedan.nedan.nedan.nedan.

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)

Grillad entrecote med marinerad rödlökGrillad entrecote med marinerad rödlökGrillad entrecote med marinerad rödlökGrillad entrecote med marinerad rödlök

Italienskt lamm med haricots verts ochItalienskt lamm med haricots verts ochItalienskt lamm med haricots verts ochItalienskt lamm med haricots verts och
polentapolentapolentapolenta

Oxfilé med ParmesanpotatisOxfilé med ParmesanpotatisOxfilé med ParmesanpotatisOxfilé med Parmesanpotatis

Rosastekt kalvlever med färska fikonRosastekt kalvlever med färska fikonRosastekt kalvlever med färska fikonRosastekt kalvlever med färska fikon
och balsamvinägeroch balsamvinägeroch balsamvinägeroch balsamvinäger

Ryggbiff med potatis- ochRyggbiff med potatis- ochRyggbiff med potatis- ochRyggbiff med potatis- och
jordärtskocksgratäng jordärtskocksgratäng jordärtskocksgratäng jordärtskocksgratäng 



149 kr
/FLASKA

1788 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

12 st

Cabernet Sauvignon, Shiraz

14,5%

750 ml

Majella
The Musician 2013

Coonawarra, Australien

Vinet är välbalanserat i en fyllig stil med
doft av mogna mörka bär, plommon,
choklad, söta kryddor, örter och
vaniljtoner från faten. Fyllig, tät smak
med en lång och fruktdrivan eftersmak.
Passar bra till lite kraftigare kötträtter.

VINETVINETVINETVINET
Vinet är gjort på 70 % cabernet
sauvignon och 30 % shiraz. Druvorna
kommer från vingården Majella som ägs
av familjen Lynn i Coonawarra.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Det är familjen Lynn som äger denna
egendom sedan 1960. Först 1968
planterades druvor och Shiraz och
Cabernet Sauvignon var först ut. Idag
har de ca 60 ha och har utökat med
mestadels Cabernet Sauvignon men
även Merlot och Riesling. Fram till 1989
sålde de alla druvor vidare, men sedan
dess började de att göra vin under egen
etikett.

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)

Asiatiska barbequekambenAsiatiska barbequekambenAsiatiska barbequekambenAsiatiska barbequekamben

BBQ-BurgareBBQ-BurgareBBQ-BurgareBBQ-Burgare

Burgare med marinerad fetaostBurgare med marinerad fetaostBurgare med marinerad fetaostBurgare med marinerad fetaost

Grillad högrev med lingonglazeGrillad högrev med lingonglazeGrillad högrev med lingonglazeGrillad högrev med lingonglaze

Hel grillad ryggbiffHel grillad ryggbiffHel grillad ryggbiffHel grillad ryggbiff

Peppargrillad entrecôtePeppargrillad entrecôtePeppargrillad entrecôtePeppargrillad entrecôte


