
442 kr
/FLASKA

2652 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

6 st

Pinot Noir

13,5%

750 ml

Bouchard Pere et Fils
Beaune Teurons 1er Cru 2012

Cote de Beaune, Frankrike

Doften är stor och kryddig med toner av
mogna jordgubbar, svarta vinbär och
hallon. Smaken är ganska fyllig med
balanserade tanniner och markerade
syror. Lång och elegant eftersmak.

VINETVINETVINETVINET
No 96 på Wine Spectators Top 100. 92
poäng.

Om Dijon är den administrativa
huvudstaden i Côte d´Or så är Beaune
vinets nervcenter i hela Bourgogne.
Innanför den murförsedda staden är
atmosfären mycket medeltida. Gatorna
ör smala och stensatta och
byggnaderna av uråldrigt snitt. Inom
appellationen finns den 44 climats som
har rätt till 1er cru-status. DRUVOR
100% pinot noir Vinet kan drickas redan
nu men vinner på en tids lagring.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
På bara 10 år har Bouchard Père nått
den absoluta toppen i Bourgogne. I den
ansedda Guide Gault-Millau får man
toppbetyg ***** plus  Coup de Coeur av
total bedömning av 1300 franska
vingårdar.

Bouchard är den största domänen i
Bourgogne med hela 130 hektar och
tyngdes länge sin storlek - omdömet var
att man gjorde bra men oinspirerade
viner. Men storleken är egentligen inte
stor om man jämför med till exempel
Bordeaux där Lafite-Rothschild äger

mer ensamt enbart i Pauillac. Men i
Bourgogne är detta exceptionellt.

Mer än 2/3 av domänen är antingen
Grands Crus och 1.Crus - ingen annan
kommer ens i närheten Bouchard när
det gäller detta. Familjen Bouchard
startade egendomen 1731. Antoine-
Philibert - som kallas Le Centenaire
(eftersom han levde från 1759 till 1860)
gjorde huset till det mest respekterade i
Bourgogne. En nedgång från 1960 till
1990-talet slutade 1995 då Bouchard
 togs över av Joseph Henriot. Henriot är
en av Frankrikes stora entreprenörer.
Han var den viktigaste mannen bakom
den lyxiga LVMH (Louis Vuitton-Moët-
Hennessy), som står bakom
Champagne Dom Pérignon och Veuve
Clicquot La Grande Dame (faktiskt hans
arbete). Och Henriot äger också William
Fèvre i Chablis. 

Han avgick 1992 men pensionstiden
varade bara 3 år. Sedan dess har han
arbetat hårt och målmedvetet för att
göra Bouchard till det finaste
Bourgognehuset av alla. Många tror att
målet kommer att uppnås. Tekniska
direktören Bernard Hervet betonar
finess, frukt och längd snarare än på
kraft. Firman leds av Christophe
Bouchard, medan Philippe Prost är
oenolog. Joseph Henriot avled i april
2015. 

MATEN OCH VINETMATEN OCH VINETMATEN OCH VINETMATEN OCH VINET

Vinet passar bra till smakrika rätter av
fågel, fläsk, nötkött och vilt, gärna med
svamp som tillbehör. 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)

Ankbröst med smörstektaAnkbröst med smörstektaAnkbröst med smörstektaAnkbröst med smörstekta
jordärtskockorjordärtskockorjordärtskockorjordärtskockor

Ankkorv med mosAnkkorv med mosAnkkorv med mosAnkkorv med mos

BearnaisesåsBearnaisesåsBearnaisesåsBearnaisesås

Burgundisk viltgrytaBurgundisk viltgrytaBurgundisk viltgrytaBurgundisk viltgryta

Kåldolmar, gräddsås, mandelpotatisKåldolmar, gräddsås, mandelpotatisKåldolmar, gräddsås, mandelpotatisKåldolmar, gräddsås, mandelpotatis
och rårörda lingonoch rårörda lingonoch rårörda lingonoch rårörda lingon

Rimmad oxbringa med jordärtskockorRimmad oxbringa med jordärtskockorRimmad oxbringa med jordärtskockorRimmad oxbringa med jordärtskockor

Risotto med laxspettRisotto med laxspettRisotto med laxspettRisotto med laxspett



279 kr
/FLASKA

3348 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

12 st

Chardonnay

13%

750 ml

Domaine de Saint Pierre
Chardonnay Les Brûlées 2013

Jura, Frankrike

Doften är fet, öppen och har en
komplex ung karaktär med inslag av
gulgröna äpplen, hasselnötter,
mineraler, gräddkola, smör och citrus

Smaken är ung, komplex och generös
med härliga äppeltoner och har inslag
av smör, hasselnötter, citrus, mineraler,
mango och har en lång fin eftersmak
med bra fruktighet.

VINETVINETVINETVINET
Louis Pastur jästens mästare föddes
här i Jura. Som har satt vinets kemi på
världskartan. Här är jordmånen och
mikroklimatet väldigt speciellt tack vare
att kalkstenen värmer upp luften på
nätterna. Och med svala brisar kyler ner
druvorna. Det finns också frostrisk på
våren som kan ställa till problem för
vinbonden och druva. Sedan 1600 talet
har man producerat kvalitetsviner i Jura
och de är välkända runt om i Europa
som smakrika viner med klass sedan
dess. Här odlar man chardonnay och
pinot noir som är de vanligaste
druvorna. Man odlar även Savagnin är
en grön druva som ger nötiga och
långlivade viner som är den andra vita
druvan i Jura. Vinet är gjort på
Chardonnay och lagrat på fat.



298 kr
/FLASKA

1788 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

6 st

Shiraz

13,5%

750 ml

Plantagenet
Shiraz Mount Barker 2009

Western Australia, Australien

Stor fruktdriven doft av mörka bär ochStor fruktdriven doft av mörka bär ochStor fruktdriven doft av mörka bär ochStor fruktdriven doft av mörka bär och
peppar. Smaken är drygt medelfylligpeppar. Smaken är drygt medelfylligpeppar. Smaken är drygt medelfylligpeppar. Smaken är drygt medelfyllig
med mogna mörka bär, lakrits samt litemed mogna mörka bär, lakrits samt litemed mogna mörka bär, lakrits samt litemed mogna mörka bär, lakrits samt lite
cederträ. Vinet har en bra syra, sköncederträ. Vinet har en bra syra, sköncederträ. Vinet har en bra syra, sköncederträ. Vinet har en bra syra, skön
pepprighet  och fin komplexitet. Långpepprighet  och fin komplexitet. Långpepprighet  och fin komplexitet. Långpepprighet  och fin komplexitet. Lång
balanserad eftersmak.balanserad eftersmak.balanserad eftersmak.balanserad eftersmak.

VINETVINETVINETVINET
Mount Barker Shiraz är gjord på 100
procent shiraz som skördats från gamla
vinstockar runt Mount Barker i regionen
Greath Southern i Western Australia.
De kommer från vingårdarna Wyjup och
Bouverie med över 40 år gamla
stockar. 

 Vinet har lagrats i 18 månader på
franska ekfat.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
De första vinstockarna planterades
1968 och Plantagenet var då den första
egendomen att planteras i västra
Australien. 1975 gjorde de sina första
viner - Riesling och Shiraz. Plantagenet
har hittat sin egen stil och de gör unika
viner som säljs över hela världen.
Speciellt deras Riesling kan lagras
länge och deras Shiraz är 'one of a kind'
med massor av vitpeppar på doften och
inte så lite Rhône-liknande i stil. Det
milda och tempererade klimatet i västra
Australien bidrar till att deras viner
uppnår stor elegans och finess.
Plantagenets önolog och senior
winemaker, John Durham, som har en
lång och omfattande vinutbildning,

inklusive arbete på Château Margaux
och hos Veuve Clicquot Gula samt flera
år i Italien etc. 'Gold Medal' vid
Decanter Awards World Wine för
Plantagenet Shiraz 2003, 2004 och
2005. Egendomen utnämndes '5 star
Winery' av den australiska vinkritikern
James Halliday under 2009 och 2010.



277 kr
/FLASKA

3324 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

12 st

13%

750 ml

Domaine Barmès Buecher
Riesling Rosenberg 2012

Alsace, Frankrike

Lite krutig/mineralig doft med inslag av
tropisk frukt. Medelfyllig, torr frisk och
rejält fruktig smak med inslag av tropisk
frukt, mineral, krut och kryddor. Lång
härlig eftersmak med fräsch sälta. 

VINETVINETVINETVINET
100 procent riesling från vingården
Rosenberg. Rosenberg är en ett så
kallat lieu-dits - eller ett vingårdsläge i
Wettolsheim i Alsace. Det är inte
klassat som en grand cru men den
kalkrika jorden med inslag av sandsten,
flinta och lite lera är perfekt för vinodling
och riesling.

Druvorna till det här vinet har odlats
biodynamiskt. I vinkällaren är det
minimal handpåläggning som gäller -
allt enligt devisen att 'vinet görs i
vingården - inte i källaren'. Druvorna
skördas för hand och sorteras så att
bara de bästa druvorna behålls. De
krossas och pressas försiktigt i upp till
16 timmar följt av en kallstabilisering i
12 timmar innan jäsning på gamla ekfat
eller rostfritt stål. Man tillsätter inget till
musten (vare sig jäst, enzymer eller
något annat). Och efter jäsningen så
lagras vinet ytterligare en tid innan det
buteljeras. 

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Domaine Barmès Buecher ligger i
Wettolsheim som är en av
centralorterna för vinproduktion i
Alsace. Egendomen grundades 1985

av Geneviève Barmès (född Buecher)
och Francois Barmès med hjälp av
vinmark som varit i familjen sedan
1700-talet. Redan 1995 konverterade
man jordbruket till biodynamisk odling
och 1998 blev egendomen certifierad. 

Francois Barmès dog 2011 och sedan
dess har deras barn, Sophie och
Maxime, skött egendomen tillsammans
med Geneviève. Filosfin är
minimalistisk - varje druvsort ska få
komma till sitt perfekta uttryck utan
manipulation och allt görs enligt devisen
att 'vin görs i vingörden - inte i källaren'.

Till sin hjälp har man flera fantastiska
lägen runt Wettolsheim som grand cru-
lägena Hengst, Steingrübler och
Pfersigberg samt flera olika lieu-dits
eller vingårdslägen som Rosenberg,
Herrenweg och Clos Sand.


