
369 kr
/FLASKA

4428 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

12 st

Pinot Noir

14%

750 ml

Dog Point Vineyard
Pinot Noir 2012

Marlborough, Nya Zeeland

Stor, komplex doft. Smaken är
medelfyllig, mycket elegant och läckert
stram samtidigt som den bjuder på
solmogen frukt och pigga tanniner. En
mycket bra pinot noir med harmoni och
lång balanserad eftersmak.

VINETVINETVINETVINET
100% pinot noir från vingårdar i
Marlborough. Vinet har lagrats i 18
månader på nya och gammal franska
ekfat. 

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Ända sedan firman släppte sitt första vin
år 2002, har vinkritiker kallat Dog Point
Vineyard för en av Nya Zeelands bästa
producenter. Vinmakarna James Healy
och Ivan Sutherland lämnade firman
Cloudy Bay ett år senare för att på
heltid ägna sig åt det egna projektet,
Dog Point. Druvorna tar de från några
av de bästa vingårdslägena och några
av de äldsta vinstockarna, planterade
1970, i Marlborough. Namnet till firman
lånar man av ett gammalt öknamn på
området som härrör från tiden då de
första europeerna bosatte sig här. De
arbetade med fårskötsel och hade
hundar som ibland rymde. Hundarna
förvildades och bildade aggressiva
flockar som angrep fåren som de från
början var avsedda att vakta. Till slut
var de så många att området började
kallas för Dog Point. Firman producerar
fyra olika viner; två olika på sauvignon
blanc, ett på chardonnay och ett på

pinot noir. 



469 kr
/FLASKA

2814 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

By Farr
Farrside Pinot Noir 2013

Victoria, Australien

Doften är elegant med inslag av
jordgubbar, örter, lite blommig med lite
vanilj. Smaken är relativt fyllig med
eleganta toner av mogna jordgubbar,
röda vinbär, örter och toner av vanilj.
Vinet har lång fin balanserad eftersmak.

VINETVINETVINETVINET
DRUVOR 100% pinot noir

Druvorna av pinot noir klonerna 114,
115, 113, 667, 777 och MV6.
planterade 2001, har växt på vulkanisk
jordmån. Vingården brukas ekologiskt.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Gary Farr är en av de största
legenderna i på den australiska
vinscenen. Han gjorde sig ett namn
som vinmakare på Bannockburn i slutet
av 1970-talet och det var särskilt deras
eleganta Pinot Noir-viner som satte
vingården på kartan. 

Garys stor passion för Pinot Noir drog
honom till Bourgogne, där han arbetade
i 13 år på Domaine Dujac. 1994 köpte
han sig en egen liten egendom i det
svala Geelong i Victoria. Först
planterade han lite chardonnay,
viognier och shiraz. Senare hittade han
den perfekta terroiren för pinot noir. 

Samtliga växtplatser ligger på gamla
flodbäddar och jordmånen är mycket rik
på mineraler. Den första årgången var
1999 och sedan dess har By Farrs viner

tillhört de mest eftertraktade vinerna i
Australien - framförallt hos konsumenter
med en förkärlek för finess och elegans.
Garys son Nick är idag också delaktig i
vingården och ansvarar för deras
Farrside viner. Vingårdarna odlas
ekologiskt. 

Wine Advocate om By Farr:

'These are very exciting wines that are
well worth seeking out and should go
from strength to strength as the vines
continue to mature.'

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)

Boeuf BourguignonBoeuf BourguignonBoeuf BourguignonBoeuf Bourguignon

Salviakryddad kycklingfilé på fänkålSalviakryddad kycklingfilé på fänkålSalviakryddad kycklingfilé på fänkålSalviakryddad kycklingfilé på fänkål

Senapsgriljerad ryggbiffSenapsgriljerad ryggbiffSenapsgriljerad ryggbiffSenapsgriljerad ryggbiff

Ugnsstekt karré med smålökar och vinUgnsstekt karré med smålökar och vinUgnsstekt karré med smålökar och vinUgnsstekt karré med smålökar och vin



194 kr
/FLASKA

1164 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

6 st

Grüner Veltliner

13%

750 ml

Salomon-Undhof
Wachtberg Grüner Veltliner 2013

Kremstal, Österrike

VINETVINETVINETVINET
Precis vid staden Krems ligger den
enskilda vingården Wachtberg, där
druvorna till detta vin växer på
terrassodlingar. 100 % Grüner veliner.
Erste Lage. 

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Weingut Salomon-Undhof har drivits av
samma familj sedan 1792. Sedan 2007
drivs egendomen av Bertold och
Gertrud Salomon och deras vuxna barn
Fanny Marie och Bert. Bertold
producerar även vin i Australien under
namnet Salomon Estate. Firman har
stora tillgångar i delar av Pfaffenberg,
Steinterrasen och flera av de bästa
lägena i Kremstal och man arbetar med
stor respekt för vin och miljö. Man
vinifierar främt i ståltank men en liten
del utvalda viner får även ligga på äldre
fat. Deras mineraldrivna viner rankas
bland Kremstals bästa.



267 kr
/FLASKA

1602 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

6 st

Syrah

14%

750 ml

de Morgenzon
Syrah Reserve 2012

Stellenbosch, Sydafrika

VINETVINETVINETVINET
de Morgenzon Syrah reserve 2012
hamnade i finalen av Top 20 Finalist
Shiraz SA och var även bland de tio
bästa i top 10 South African Wines, som
utses av den brittiske vinkritikern Jamie
Goode. Vingården planterades på
familjens mark i Stellenboschkloof år
2004, där jordmånen är rik på granit.
Vinet jästes naturligt och fick först
ligga 10 månader på 300-liters franska
ekfat, sedan ytterligare 10 månader i 3
000-liters fat och slutligen och
cementtank.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
De Morgenzon, morgonsolen, var
ursprungligen en del av en av de första
bondgårdarna i Sydafrika och namnet
kommer av att området är ett av de
första av stekas av morgonsolen i
Stellenbosch där det ligger på toppen
av de östra och sydliga sluttningarna på
Ribbokkop. Här har det funnits
vinrankor sedan 1700-talet.

Sedan 2003 är det Wendy och Hylton
Appelbaum som egendomen. Här
jobbar man med ett hållbart jordbruk
och fokuserar på att göra kvalitetsviner i
med Nya Världens fruktintensitet och
den Gamla Världens elegans. Paret
jobbar stenhårt med biologisk mångfald
och har bland annat ett program för
bevarandet av olika typer av fauna. Ett
udda inslag är att man spelar
barockmusik i vingårdarna, dygnet runt,

vilket man tror påverkar tillväxten.

Man gör en handfull olika viner från
druvor som chardonnay, chenin blanc
och sauvignon blanc men också blå
druvor som cabernet, syrah, malbec
och grenache. 


