
226 kr
/FLASKA

1356 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

6 st

Riesling

8,5%

750 ml

Max Ferd. Richter
Riesling Brauneberger Juffer-Sonnenuhr Spätlese 2011

Mosel-Saar-Ruwer, Tyskland

Halvtorrt vin med koncentrerad frukt av
exotiska frukter såsom mango, persika
och toner av ananas i en lite kanderad
stil. Vinet bjuder även på en fin syra och
en fin balans. Lång sötmogen och fint
fruktig eftersmak.

VINETVINETVINETVINET
Druvor riesling 100%

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Firman grundades redan 1680 som ett
vinexportföretag. Man ägde visserligen
vingårdar sedan 1643, och producerade
en del vin för eget behov, men man var
ingen vinproducent i egentlig mening.
Först i slutet av 1800-talet byggde man
en egen vinaläggning och började att
göra vin i större utsträckning. Max Ferd.
Richter ägs fortfarande av samma familj
som grundade firman och den drivs
idag av den nionde generationen.
Constantin Max Ferd. Richter, som
utgör den tionde, arbetar i
vinanläggningen och kommer att ta över
driften när hans far pensioneras.

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)

Fish n’chips med curry- ochFish n’chips med curry- ochFish n’chips med curry- ochFish n’chips med curry- och
äppelremouladäppelremouladäppelremouladäppelremoulad

Friterade räkor (gambas frites conFriterade räkor (gambas frites conFriterade räkor (gambas frites conFriterade räkor (gambas frites con
lemon)lemon)lemon)lemon)

Gös med ansjovis, rökta vaktelägg,Gös med ansjovis, rökta vaktelägg,Gös med ansjovis, rökta vaktelägg,Gös med ansjovis, rökta vaktelägg,
Vänerlöjrom och betorVänerlöjrom och betorVänerlöjrom och betorVänerlöjrom och betor

Grillad Pilgrimsburgare med lime ochGrillad Pilgrimsburgare med lime ochGrillad Pilgrimsburgare med lime ochGrillad Pilgrimsburgare med lime och
korianderkorianderkorianderkoriander

Krispig nudelsallad med räkor ochKrispig nudelsallad med räkor ochKrispig nudelsallad med räkor ochKrispig nudelsallad med räkor och
korianderkorianderkorianderkoriander

Lax- och krabbkakor sweet chiliLax- och krabbkakor sweet chiliLax- och krabbkakor sweet chiliLax- och krabbkakor sweet chili



399 kr
/FLASKA

4788 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

12 st

Merlot

15%

750 ml

Château la Fleur Morange
Mathilde de Lafleur Morange 2010

St Emilion - Bordeaux, Frankrike

Imponerande stor doft med toner av
sötmogen mörk frukt. Smaken är fyllig
med lager av frukt som svarta vinbär,
viol, blåbär och fat. Lång, lång
eftersmak.

VINETVINETVINETVINET
DRUVOR 100 % Merlot

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
 Chateau La Fleur Morange ligger i
Saint-pey-D´Armens och vinerna tas
fram av Véronique och Jean-François
Julien. Vingården är 4 hektar stor tomt
på unik jord, som har 100 år gamla
vinstockar. Jorden är sandig med
lerlager över kalksten och - en av de
mer komplexa jordmåner man vet om i
Saint Emilion. Jean-François menar att
den bidrar till den finess vinerna har.
Slottets vingårdar är planterade med
70% Merlot, 15% Cabernet Franc och
15% Cabernet Sauvignon druvor. Detta
motsvarar samma procentsatser som
använts i alla tidigare årgångar med
undantag för 2001 där en blandning av
50% Merlot och 50% Cabernet Franc
användes. De Merlot och Cabernet
Franc vinstockarna är 100 år gamla och
Cabernet Sauvignon vinstockarna är 75
år.

Huvudvinet, Château La Fleur Morange,
får vila 18 månader på ny ek. Dessutom
gör man dels ett specialvin på 100
procent merlot från stockar som är mer
än 105 år gamla kallat Avalone - och

dels Mathilde som är tillägnat deras
dotter. 



259 kr
/FLASKA

1554 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

6 st

Tempranillo

14,5%

750 ml

RODA Bodegas La Horra
Corimbo 2011

Ribera del Duero, Spanien

Doften är både kraftfull och elegant.
Smaken är medelfyllig med tät mörk
frukt i en kryddig och samtidigt elegant
stil. Lång, balanserad eftersmak.

VINETVINETVINETVINET
DRUVOR 100 % Tempranillo

Druvorna har lagrats på ekfat (80%
franska & 20 % amerikanska) i 12
månader.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Teamet bakom Bodegas RODA har
investerat i detta nya projekt i Ribera
del Duero. Första årgången från
familjens vingård i området La Horra var
2008 och direkt stod det klart att det är
kvalitet det handlar om. Kraft och
elegans, mörk och tät frukt som är
klassiska nyanser i Ribera del Duero
med en nästan bourgognelik elegans.
Idag produceras två viner på
egendomen: Corimbo och Corimbo I.

MATEN OCH VINETMATEN OCH VINETMATEN OCH VINETMATEN OCH VINET

Passar mycker bra till smakrika
kötträtter, gärna med oxkött.

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

Grillad oxfilé med madeirasåsGrillad oxfilé med madeirasåsGrillad oxfilé med madeirasåsGrillad oxfilé med madeirasås

Ryggbiff med potatis- ochRyggbiff med potatis- ochRyggbiff med potatis- ochRyggbiff med potatis- och
jordärtskocksgratängjordärtskocksgratängjordärtskocksgratängjordärtskocksgratäng



411 kr
/FLASKA

4932 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

12 st

Nebbiolo

14,5%

750 ml

Giacomo Grimaldi
Barolo 2010
Piemonte, Italien

Stor, modern och fruktdriven doft med
klassiska drag. Smaken är fyllig, komlex
och mycket balanserad. Här finns fullt
med solmogna toner av mörka bär och
fint integrerade toner från faten, all ännu
i sin ungdom. Lång, fruktdriven och
elegant eftersmak.

VINETVINETVINETVINET
DRUVOR 100% nebbiolo

Druvorna kommer från två
vingårdar, Terlo och Ravera. Vinet har
lagrats på både stora fat och små
franska barrique i ca 12 månader.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Ferruccio Grimaldi är ett av de nya
namnen på Piemontes stjärnhimmel.
1996 övertog han familjegården Az.
Giacomo Grimaldi som grundades 1930
av Ernesto Grimaldi. På den tiden
odlade man och sålde druvorna till
andra odlare i trakten. Till egendomen
hör 10 ha vinmark i kommunerna
Barolo, Novello och Monforte, härifrån 6
hektar Nebbiolo och resten Barbera och
Dolcetto. Produktionen är mycket
begränsad. Den årliga produktion är på
ca. 50.000 flaskor fördelat på 7 olika
viner. 2 sk 'Single Vineyards'  Barolo Le
Coste och Sotto Castello di Novello,
Barolo, Barbera d’Alba, Barbera d’Alba
Fornacci, Nebbiolo d’Alba Valmaggiore
och Dolcetto d’Alba.Vinene produceras
på druvor från gamla vinstockar med en
genomsnittsålder på ca. 40 år!

Stilmässigt är Grimaldis viner en bit från
den gamla traditionella skolan.
Ferruccio gör vin med betagande
rikedom,fylliga och komplexa från
egendomens gamla vinstockar.
Dessutom arbetar Ferruccio enligt
ekologiska principer.


