
460 kr
/FLASKA

2760 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

6 st

Tinta Roriz, Touriga Franca/Touriga Francesa, Touriga Nacional

14,5%

750 ml

Casa Ferreirinha
Quinta da Leda 2011

Douro, Portugal

Mörkt rubinröd tät färg. Stor doft av
mörka frukter, plommon, blåbär, kryddor
ceder och tobak. Smaken är fyllig och
intensiv med inslag av mörka bär,
mineral, cederträ, choklad, tobak och
kryddor. Lång koncentrerad eftersmak
med ekinslag och inlindade tanniner.

VINETVINETVINETVINET
Årgång 2011 i Douro bjöd på mycket
regn under vintern, vilken är bra för
vattenreserverna. Sedan följde varierat
väder fram till sommarmånaderna men
skördemånaden september var varm
och torr vilket gav druvor av mycket bra
kvalitet med fin mognad och bra syror.

Quinta da Leda är gjort på 45 procent
touriga franca, 40 procent touriga
nacional och 15 procent tinta roriz.
Druvorna avstjälkades och krossades
och därefter föjlde macerering och
jäsning i temperaturreglerade
ståltankar. Vinet har lagrats i Vila Nova
de Gaia under 18 månader i franska
225-liters ekfat (50 procent nya).

Casa Ferreirinha, som i dag ägs av
Sogrape, står bakom några av de mest
prisade portugisiska vinerna någonsin
(som kultvinet Barca Velha). Årgång
2011 av Quinta da Leda är den årgång
av vinet som fått högst betyg någonsin
med 95 poäng.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Casa Ferreirinha är för evigt inskrivet i

vinhistorien som vinhuset som skapade
det första riktiga bordsvinet från
Dourodalen - Barca Velha. 1952
lanserade familjen Ferreira vinet Barca
Velha – ett unikt vin som bara görs
under bra år (17 årgångar har släppts
sedan starten 1952) på de traditionella
portvinsdruvorna Tinta Roriz, Touriga
Nacional, Touriga Franca och Tinta
Barroca. Barca Velha satte standarden
och visade vad man kunde göra både i
distriktet och i vinlandet Portugal.

Ett drygt halvsekel senare fortsätter
familjen Ferreira (Casa Ferreirinha) att
göra viner i absolut världsklass bland
annat på Quinta do Vallado som varit i
familjens ägo sedan 1818 och Quinta
da Leda som är en nyare egendom.
Den senare ligger i samma område som
Barca Velha. Idag ägs Casa Ferreirinha
av Sogrape. 



210 kr
/FLASKA

2520 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

12 st

Cabernet Sauvignon, Merlot, Sangiovese, Syrah

14%

750 ml

Tenuta di Argiano
Non Confunditur 2012

Toscana, Italien

Stor doft av mogen mörk frukt. Smaken
är fyllig och fullpackad med mörk frukt
som körsbär och plommon. Dessa
samsas med toner av lakrits, choklad
och eleganta, lite kryddiga toner och en
fin syra. Allt är mycket välbalanserat,
kraftfullt och samtidigt elegant. Lång,
fruktdriven eftersmak.

VINETVINETVINETVINET
Det här är en riktigt 'Super-Tuscan'
gjord på 40% Sangiovese, 30%
Cabernet, 20% Merlot och 10% Syrah.
Druvorna kommer från rankor som är
upp till 35 år gamla. Vinets namn
betyder ungefär 'Blanda inte ihop,
förväxla inte'. Denna uppmaning stod
på vapenskölden tillhörande den
mäktiga Gaetani dAragona-familjen,
som bodde i byn Argiano under
medeltiden. Man åsyftade vikten av att
skilja släktens ättlingar från annan adel,
då en Gaetani dAragona var något
alldeles särskilt. Samma sak vill
grevinnan Noemi säga om sitt vin: Non
Confunditur är inte 'bara' en Super-
Tuscan, det är en Super-Tuscan av
enastående kvalitet.

Vinet har fatlagrars i 12 månader.
Första årgången av detta vin var 2002.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Tenuta di Argiano är en av Toscanas
stora gamla majestätiska vingårdar.
Slottet byggdes i renässansstil
1581-1596 och det har odlats vin i

slottets områden sedan dess. 1992
övertog grevinnan Noemia Marone
Cinzano driften av vingården och
revolutionerade kvaliteten tillsammans
med Sassicaias legendariske oenolog,
Giacomo Tachis. Tillsammans
förbättrade de kvaliteten på
Brunellovinerna och skapade
Supertoskanare som t ex Solengo , idag
en av Italiens ikonviner. Argiano är en
bland bara 22 italienska vingårdar som
har tagit sig genom Robert Parkers
nålsöga i boken The Worlds Greatest
Wine Estates . Argiano har också
samlat på sig Gambero Rossos
eftertraktade 3 glas flera gånger, och
fina betyg från världens ledande
vintidskrifter som WineSpectator och
Decanter.  I februari 2013 sålde Noemia
Marone Cinzano Argiano till en grupp
internationella investerare. Det
nuvarande vinframställningsteamet
kommer att fortsätta som förut.



274 kr
/FLASKA

3288 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

12 st

Garnacha

14,5%

750 ml

Bodegas Alto Moncayo
Veraton 2014

Campo de Borga, Spanien

Mycket stor doft av solmogna mörka
och röda bär, choklad, kaffebönor och
vanilj. Smaken är fyllig och kraftfull med
lager av solmogen frukt, tydliga
tanniner, inlindad syra och eldighet. 

VINETVINETVINETVINET
Alto Moncayos lillebror Veraton blandas
från de fat som utvecklas åt det
eleganta hållet, även om stilen är långt
ifrån lätt. Det här är ett vin för den som
gillar kraft och muskler. Gjort på
garnachadruvor från mellan 30-50 år
gamla vinstockar. Vinet har lagrats i 17
månader på nya franska och
amerikanska ekfat. Vinet buteljeras
ofiltrerat.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Bodegas Alto Moncayo grundades
2002 i Campo de Borja - ett område
som till ganska nyligen mest var känt för
hyfsade men ganska oinspirerade röda
viner med mycket eksmak. Grundarna
– Jorge Ordoñez, Bodegas Borsao, den
australiensiske vinmakaren Chris
Ringland plus andra investerare - ville
skapa Aragoniens bästa viner. 

Och det gör man - från gamla stockar
och magra jordar. I stallet finns tre
viner. Aquilón - en 100 procentig
garnacha som kommer från vinstockar
som planterades mellan 1920 och 1950
och som lagras i 24 månader på fransk
och amerikansk ek. Alto Moncayo som
också den görs på gamla stockar men

med något kortare fatlagring (20
månader). Och slutligen den något
enklare Veraton, också den från gamla
garnacha stockar men med bara 15
månader på ek.

Vinerna från Alto Moncayo brukar få
mycket höga poäng av världens
vinkritiker och just Alto Moncayo 2007
och 2009 har fått 100 poäng av Robert
Parker. 



279 kr
/FLASKA

1674 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

6 st

Chardonnay

13%

750 ml

Hamilton Russell
Chardonnay 2015
Hemel-en-Aarde, Sydafrika

Doften är mycket stor med inslag av
persika, citrus och rostat bröd. Smaken
är torr och fyllig med markerad syra,
balanserad fatkaraktär och toner av
exotisk frukt och mineral. Här finns en
fint lite krämig känsla som spär på
fylligheten och syran markerar
elegansen. Mycket harmoniskt vin med
bra längd och balans i eftersmaken.

VINETVINETVINETVINET
No 11 Wine Spectator Top 100, 2016.

'If there is a better Chardonnay for less
than 40 USD a bottle anywhere in the
world, I have´nt tasted it.' sa Matt
Kramer, Wine Spectator. Druvorna
växer i odlingar, tre km från
atlantkusten, vid staden Hermanus i
Walker Bay och distriktet Hemel-en-
Aarde. Mer än 90% av musten jäser på
ekfat och vinet lagras också på ekfat,
mellan 1 och 4 år gamla, i 8 månader.
Sedan några år tillbaka har Anthony
Hamilton Russell, som driver firman
idag, börjat experimentera med att jäsa
musten från de äldsta stockarna på
keramiska amforor. Vinet har satt
standarden för sydafrikansk
chardonnay - det är ett av de mest
bourognelika chardonnayvinerna i
Sydafrika. 

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Hamilton Russell grundades av Tim
Hamilton Russel 1975 och han blev
därmed den förste att plantera druvor i

Walker Bay. Sedan dess har han fått
rykte om sig att producera viner som
präglas både av europeiska
vintraditioner och tekniker från Nya
Världen. Han odlar enbart två
druvsorter uppdelat på 22 hektar av
pinot noir-stockar och 30 hektar
chardonnay. Dessa står i skarp kontrast
mot det som är vanligt i Nya Världen,
nämligen att man odlar uppemot 10
olika sorter med några försök att
koncentrera sig på de sorter som bäst
passar den terroir man har. Man håller
dessutom på att byta ut de gamla
champagne-klonerna av pinot noir till
bättre druvmaterial, allt för att ytterligare
förbättra kvaliteten på firmans pinot
noir-viner. Båda vinerna rankas som de
absolut bästa i landet och står sig även
väl mot de mer kända vinerna från t. ex.
 Bourgogne

MATEN OCH VINETMATEN OCH VINETMATEN OCH VINETMATEN OCH VINET

Vinet passar bra till smakrika rätter av
fisk och skaldjur eller till eleganta rätter
av kyckling eller fläsk.

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)

Grillkryddad lax med räkor och avokadoGrillkryddad lax med räkor och avokadoGrillkryddad lax med räkor och avokadoGrillkryddad lax med räkor och avokado

Salviabakad grissida medSalviabakad grissida medSalviabakad grissida medSalviabakad grissida med
jordärtskockskräm och syrligjordärtskockskräm och syrligjordärtskockskräm och syrligjordärtskockskräm och syrlig
bananschallotenlökbananschallotenlökbananschallotenlökbananschallotenlök

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

Smörstekt torskrygg med ägg-, kapris-Smörstekt torskrygg med ägg-, kapris-Smörstekt torskrygg med ägg-, kapris-Smörstekt torskrygg med ägg-, kapris-
och rödbetshackoch rödbetshackoch rödbetshackoch rödbetshack

Ugnsbakade havskräftorUgnsbakade havskräftorUgnsbakade havskräftorUgnsbakade havskräftor


