
339 kr
/FLASKA

4068 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

12 st

Chardonnay

14%

750 ml

Walter Hansel Winery
Chardonnay Estate 2013

Russian River, USA

Doften är fruktig och komplex med
inslag av päron, äpplen, mineraler, fat,
lite blommor och ngt örtig. Smaken är
fyllig, fet och elegant med inslag av
blommor, päron, citrus, äpplen.
persikor, och viner har lång fin
eftersmak.

VINETVINETVINETVINET
Låg skördeutag och manuell skörd ger
kvalitet, superviner av pinot noir och
chardonnay druvan.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Walter Hansel Winery i Russian Valley,
Sonoma, California är ett exempel på
hur man kan starta ett vineri. Walter
Hansel som älskade franska viner och
bland annat var han hängiven fan av
bourgogne. Han började plantera 248
pinot noir och chardonnay år 1978 för
att försöka göra bourgogne in USA.
Idag producera vingården ett av de
bästa vinerna och får hög ratings över
hela världen.



379 kr
/FLASKA

2274 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

6 st

Syrah

13,5%

750 ml

Paul Jaboulet Ainé
Crozes Hermitage Domaine Raymond Roure 2012

Crozes-Hermitage, Frankrike

Stor och mycket koncentrerad doft.
Smaken är fyllig med syrah-druvans
kraftfulla elegans. Vinet bjuder på
klassiska toner av svarta vinbär,
körsbär och viol samt en harmonisk
liten kryddighet med vitpeppat. Lång,
ännu ung, balanserad eftersmak.

VINETVINETVINETVINET
Detta är den bästa Crozes Hermitage
från fantastiska årgången 2012 enligt
Vinous och näst bästa enligt Wine
Advocate, endast 500 lådor är
producerat av detta elixir.

DRUVOR 100% syrah

Domaine de Thalabert är en ca 3 hektar
liten egondom med en hög ålder på
vinstockarna, mellan 40 till 60 år. Gamla
stockar i kombination med lågt
skördeuttaget (ca25-30hl/ha) ger väldig
komplexitet.Beroende på årgång lagras
vinet i ca 12 månader på fransk ek.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Maison Paul Jaboulet Aîné är ett av
Frankrikes mest kända och i viss mån
även prestigefulla vinföretag. Det
producerar några av Rhônedalens mest
klassiska viner, av vilka deras
”Hermitage La Chapelle” flera gånger
varit en kandidat till titeln ”ett av
världens bästa viner”, och inte att
förglömma är deras eleganta
mineralrika vita Hermitage ”Chevalier
de Sterimberg”.

Vinhuset Jaboulet grundades 1834 av
Antoine Jaboulet. Under 1990-talet gick
Jaboulet igenom en mindre inspirerad
fas och egendomen började tappa i
anseende. Så 2006 kom en ny
kvalitetsmedveten ägare in i bilden.
Familjen Frey (som också äger Château
La Lagune i Bordeaux) köpte Jaboulet
2006 och tillförde välbehövligt kapital.
Dessutom började den nye vinmakaren,
Caroline Frey, att sluta med ogräsmedel
och andra bekämpningsmedel och gick
över till ekologisk odling.

De senaste åren har vinerna fått en helt
annan skärpa (från de enkla till de
dyrare) och återigen snackar man om
Jaboulet och egendomens viner i
positiva termer som några av de bästa i
Rhône (man gör vin från så gott som
hela Rhône från i första hand egna
vingårdar men också inköpta druvor).
Förutom Chapelle och den tidigare
nämnda Sterimberg gör man några
riktigt bra men också prisvärda viner
som Crozes-Hermitage Domaine
Thalabert och Hermitage La Petite
Chapelle. 



289 kr
/FLASKA

3468 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

Renato Ratti
Barolo Marcenasco 2012

Piemonte, Italien

Doften är mycket nyanserad medDoften är mycket nyanserad medDoften är mycket nyanserad medDoften är mycket nyanserad med
komplexa aromer av hallon, plommon,komplexa aromer av hallon, plommon,komplexa aromer av hallon, plommon,komplexa aromer av hallon, plommon,
körsbär och viol. Smaken är ganskakörsbär och viol. Smaken är ganskakörsbär och viol. Smaken är ganskakörsbär och viol. Smaken är ganska
fyllig och kraftig med hög syra,fyllig och kraftig med hög syra,fyllig och kraftig med hög syra,fyllig och kraftig med hög syra,
markerade tanniner och inslag av kaffe,markerade tanniner och inslag av kaffe,markerade tanniner och inslag av kaffe,markerade tanniner och inslag av kaffe,
lakrits och tjära. Eftersmaken är långlakrits och tjära. Eftersmaken är långlakrits och tjära. Eftersmaken är långlakrits och tjära. Eftersmaken är lång
med toner av choklad och svamp.med toner av choklad och svamp.med toner av choklad och svamp.med toner av choklad och svamp.

VINETVINETVINETVINET

Vingården Marcenasco harVingården Marcenasco harVingården Marcenasco harVingården Marcenasco har
antika rötter. Det finnsantika rötter. Det finnsantika rötter. Det finnsantika rötter. Det finns
historiska dokument frånhistoriska dokument frånhistoriska dokument frånhistoriska dokument från
1200-talet om 'Rigestum1200-talet om 'Rigestum1200-talet om 'Rigestum1200-talet om 'Rigestum
comunis Albe' som vittnar omcomunis Albe' som vittnar omcomunis Albe' som vittnar omcomunis Albe' som vittnar om
odling av nebbiolo-stockar iodling av nebbiolo-stockar iodling av nebbiolo-stockar iodling av nebbiolo-stockar i
området 'Marcenascum'.området 'Marcenascum'.området 'Marcenascum'.området 'Marcenascum'.
Marcenasco är firmans förstaMarcenasco är firmans förstaMarcenasco är firmans förstaMarcenasco är firmans första
barolovin. Barolo är ett vinbarolovin. Barolo är ett vinbarolovin. Barolo är ett vinbarolovin. Barolo är ett vin
som lämpar sig för långsom lämpar sig för långsom lämpar sig för långsom lämpar sig för lång
lagring.lagring.lagring.lagring.
DRUVOR 100% nebbiolo.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Historien kring legendarska Piemonte-
producenten Renato Ratti startar 1965
när unge Renato återvänder från
Brasilien där han jobbat med att
utveckla Cinzanos lokala vintillverkning.
När han kom åter till Piemonte köpte
han genast en vingård i den klassiska
byn La Morra. Vinet, som döps till
Marcenasco, blir firmans och hela

regionens första vingårdsbetecknade
Barolo. 1969 börjar oenologen Massimo
Martinelli börjar hos Renato Ratti. Då
börjar man utveckla firmans stil och
kvalitet markant. Man kortar ned
fatlagringen med fruktigare viner som
resultat. Idéen anammads även av
Angelo Gaja och i regionen under 70-
talet var detta revolutionerande
eftersom normen var att lagra
Barolovinerna uppåt 10 år innan
buteljering. Från och med den redan
klassiska årgången 2004 råder ingen
tvekan om att firmans forna glans åter
lyser klart över det vackra La Morra.

MATEN OCH VINETMATEN OCH VINETMATEN OCH VINETMATEN OCH VINET

Vinet passar bra till smakrika och
kraftiga rätter av mörkt kött och vilt,
gärna med svamp som tillbehör.

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)

Balsamicobräserad fläskfilé medBalsamicobräserad fläskfilé medBalsamicobräserad fläskfilé medBalsamicobräserad fläskfilé med
rödkålsrisotto rödkålsrisotto rödkålsrisotto rödkålsrisotto 

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

Grillade lammkotletter, merguez ochGrillade lammkotletter, merguez ochGrillade lammkotletter, merguez ochGrillade lammkotletter, merguez och
paprikorpaprikorpaprikorpaprikor

Långkokt Gryta med KarréLångkokt Gryta med KarréLångkokt Gryta med KarréLångkokt Gryta med Karré

Rimmad honungslackerad fläskläggRimmad honungslackerad fläskläggRimmad honungslackerad fläskläggRimmad honungslackerad fläsklägg

Risotto ai FunghiRisotto ai FunghiRisotto ai FunghiRisotto ai Funghi



299 kr
/FLASKA

1794 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

6 st

Petit Verdot, Syrah

15%

750 ml

De Trafford
Blueprint Shiraz 2012

Stellenbosch, Sydafrika

Platter´s Red Wine of the Year for 2015Platter´s Red Wine of the Year for 2015Platter´s Red Wine of the Year for 2015Platter´s Red Wine of the Year for 2015

Doften är stor och fruktig med inslag av
mörka bär, svartpeppar och muskot.
Smaken är mycket fyllig med
markerade tanniner och mogen frukt.
Lång, kompakt eftersmak.

VINETVINETVINETVINET
Druvorna kommer huvudsakligen från
11-åriga stockar i vingården Keermont.
Vinet pressas och dras om till gamla
ekfat där det lagras i 22 månader. Vinet
varken klaras eller filtreras. DRUVOR
92% shiraz och 8% petit verdot. Vinet
kan drickas nu men vinner på en tids
ytterligare lagring.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
David De Trafford är en tidigare arkitekt
som sadlade om och blev vinmakare.
Utmärkelserna haglade över denna
ytterst sympatiska personlighet.
Vingården ligger mycket undanskymd
upp mot Heldeberg och ofta tror
besökare att man kört fel. Vinerna tillhör
toppen i Stellenbosch och på senare år
har de blivit allt alkoholstarkare i takt
med klimatförändringarna som råder i
området.

MATEN OCH VINETMATEN OCH VINETMATEN OCH VINETMATEN OCH VINET

Vinet passar bra till smakrika rätter av
nötkött och 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


