
329 kr
/FLASKA

1974 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

6 st

Nebbiolo

14,5%

750 ml

Marchesi di Barolo
Barolo 2011

Barolo, Italien

VINETVINETVINETVINET
Årgång 2011 fick producenterna i
Barolo att jubla! Marchesi di Barolos
vinmakare Ernesto Abbona säger själv
att han inte sett så fin druvkvalitet på
årtionden. Skörden skedde dessutom
ovanligt tidigt. Vinet är gjort på druvor
från historiska vingårdar i Barolo-
kommunen. Druvorna skördades
manuellt och avstjälkades före en mjuk
pressning. Jäsning skedde i rostfria
tankar och maceration på skalen pågick
under åtta dagar. Därefter fick vinet vila
i betongtankar inom vilka en spontan
malolaktisk jäsning påbörjades. Vinet
lagrades sedan delvis på fat av
slavonsk ek och delvis på fransk ek. 

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Egendomens historia sträcker sig till
början av 1800-talet då greven Carlo
Tancredi Falletti från Barolo gifte sig
med den franska adelskvinnan Juliette
Colbert de Maulévrier (som var
barnbarn till Ludvig XIVs
finansminister). Det var Juliette som var
drivande i investera i egendomen och
som satte sig i kunskapen om Piemonte
och nebbiolodruvans potential. Paret
fick inga arvingar, varför driften senare
övertogs av en välgörenhetsstiftelse
och senare såldes vidare till
vinmakarfamiljen Abbona. Idag står
Ernesto och Anna Abbona för driften.
Marchesi di Barolo har idag uppnått en
fantastiskt anseende och räknas som
en medelstor producent med cirka 110

hektar mark och en produktion på cirka
1.500.000 flaskor vin. Gården
producerar naturligtvis de stora vinerna
Barolo och Barbaresco men även
Nebbiolo d'Alba, Barbera d'Alba,
Dolcetto d'Alba, roero Arneis, Gavi,
Moscato d'Asti e Brachetto d'acoui av
hög kvalitet.

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)

Biff med karljohancreme och rostadeBiff med karljohancreme och rostadeBiff med karljohancreme och rostadeBiff med karljohancreme och rostade
mandelpotatisskivormandelpotatisskivormandelpotatisskivormandelpotatisskivor

Brässerad EntrecoteBrässerad EntrecoteBrässerad EntrecoteBrässerad Entrecote

Italienskt lamm med haricots verts ochItalienskt lamm med haricots verts ochItalienskt lamm med haricots verts ochItalienskt lamm med haricots verts och
polentapolentapolentapolenta

Kalvkorv med karljohanssvamp ochKalvkorv med karljohanssvamp ochKalvkorv med karljohanssvamp ochKalvkorv med karljohanssvamp och
tryffeltryffeltryffeltryffel

LammstekLammstekLammstekLammstek

Risotto ai FunghiRisotto ai FunghiRisotto ai FunghiRisotto ai Funghi



389 kr
/FLASKA

4668 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

12 st

Nebbiolo

14%

750 ml

Produttori del Barbaresco
Barbaresco Pora Riserva 2011

Piemonte, Italien

VINETVINETVINETVINET
Druvorna kommer från den 7,5 ha lilla
vingården Pora och den årliga
produktionen är endast ca 1400
lådor. 'The Produttoris Riservas remain
some of the greatest values in the realm
of fine, cellar worthy reds. The quiet
transformation that has taken place at
Produttori del Barbaresco in recent
years is nothing short of remarkable.' -
Antonio Galloni

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Produttori del Barbaresco grundades
1894 av Domizio Cavazza, bosatt i
Barbaresco och rektor för Scuola
Practica di Viticoltura Enologia i Alba.
Under fascismen låg samarbetet mellan
kooperativet och skolan nere men 1958
började man göra vin igen med nitton
odlare.

Idag har Produttori del Barbaresco runt
54 medlemmar som tillsammans äger
cirka 100 hektar vinodlingar.
Kooperativet producerar ca 420 000
flaskor årligen från de ca 100 hektaren -
bland annat sju olika
vingårdsbetecknade viner; Asili, Rabajà,
Pora, Montestefano, Ovello, Pajé,
Montefico, Mocagatta och Rio Sordo.

Egendomen tillhör traditionalisterna
med långa macerationstider (urlakning
av färgämnen och tanniner från

druvorna) och lagring på stora neutrala
ekfat. Och man har ett mycket gott rykte
för att göra prisvärda viner av högsta
kvalitet. 



249 kr
/FLASKA

2988 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

12 st

Grenache, Syrah

14,5%

750 ml

Chateau de Vaudieu
Châteauneuf-du-Pape Rouge 2012

Châteauneuf-du-Pape, Frankrike

VINETVINETVINETVINET
Enligt Wine Spectator är 2012 en av de
bästa någonsin från Chateau de
Vaudieu. Årgången är klassisk och
balanserad, skörden blev lite mindre än
vanligt men vinerna blev mycket
lagringsdugliga. Det här vinet är gjort på
75 procent grenache och 25 procent
syrah från 50 år gamla rankor och fick
ligga 18 månader på fat.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Château Vaudieu  är en av de äldsta
vingårdarna i Châteauneuf du Pape och
familjen Bréchet har producerat vin i
Rhonedalen i fem generationer. Redan
år 1900 vann man sin första guldmedalj
i Paris för sin goda kvalitet. De var tidigt
ute med att producera kvalitetsvin
istället för att koncentrera sig på sina
olivodlingar som var vanligt på i början
av 1900-talet. Familjen köpte Château
Vaudieu i Châteauneuf-du-Pape 1955,
Domaine des Bosquets i Gigondas
1963, Château Coulerette i Côtes de
Provence 1969 samt flere egendomar i
Lirac och Côtes-du-Rhône. Château
Vaudieu är ett riktigt slott uppfört 1767
och ligger i hjärtat av Châteauneuf-du-
Pape-appellationen granne med
självaste Château Rayas, och här
förfogar man över 70 hektar.

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)

Fiskgryta med sparrisFiskgryta med sparrisFiskgryta med sparrisFiskgryta med sparris

Grillad lax med medelhavsgrönsaker Grillad lax med medelhavsgrönsaker Grillad lax med medelhavsgrönsaker Grillad lax med medelhavsgrönsaker 

Laxtartar med färska örterLaxtartar med färska örterLaxtartar med färska örterLaxtartar med färska örter

Örtbakad TorskryggÖrtbakad TorskryggÖrtbakad TorskryggÖrtbakad Torskrygg



329 kr
/FLASKA

3948 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

12 st

Pinot Noir

13,5%

750 ml

Craggy Range
Pinot Noir Te Muna Road 2013

Martinborough, Nya Zeeland

Stor doft av jordgubbar, körsbär,
sötlakrits, kanel, ingefära och örter.
Smaken är medelfyllig med mogen frukt
av körsbär, jordgubbar, hallon samt
toner av lakrits och inslag av fat. Fin
balans medelan syran och de silkiga
tanninerna. 

VINETVINETVINETVINET
Craggy Range gör några av landets
mest hyllade viner. Te Muna Road är
gjort på pinot noirdruvor från vingården
Te Muna Road som ligger 7 km utanför
staden Martinborough. Klimatet här är
ungefär som Bourgogne och passar
därför den kräsna drottningdruvan
utmärkt. Vinet har lagrats i 10 månader
på franska ekfat där en tredjedel var
nya.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Världens vinkritiker om Craggy Range:

'New World Icon of Tomorrow' Decanter
- September 2007

'The country's best all-around producer.'
Wine Spectator - Juli 2007

'Winery of The Year' Wine & Spirits -
December 2007

'The Latour of Hawke's Bay.' Michael
Broadbent - Decanter - Juli 2005

'...it is hard to believe this is a New
World wine property.' Robert M. Parker

Jr. - The Wine Advocate

'If I could choose just one New Zealand
winery for my table, it would be Craggy
Range.' Peter Hellman - New York Sun
- 7 November 2007

Craggy Range grundades 1997 av
australiensiske affärsmannen Terry
Peabody och den nya zeeländske
oenologen och Master of Wine Steve
Smith. Båda hade samma dröm; välja
och köpa de bästa vinmarkerna i landet
och även planterade dem med druvsort
som passar bäst för den enskilda
jordmånen. Denna filosofi stod i skarp
kontrast till resten av Nya Zeelands
vinindustri, som på den tiden var
upptagen med odling av fruktig
Sauvignon Blanc på något fält där en
skördemaskin gick att köra.

Craggy Range har ett antal
exceptionella vingårdar i två av Nya
Zeelands bästa vinregioner: Hawkes
Bay och Martinborough, men de
producerar också vin av druvor från
Marlborough och Central Otago. Varje
vingård är handplockad efter
omfattande analyser av jordmån och
mikroklimat. Fälten har sedan planterats
med exakt klon av den druvsort som de
tror bäst skulle förmedla vingårdens
egenskaper.

Steve blev 1996 som den första
vinbonden i världen, Master of Wine,
vinbranschens högsta utbildning.
Samma år blev Steve omskriven av
Decanter Magazine som en av de 50
mest inflytelserika personerna i
vinvärlden. Han är fortfarande kvar på

MATEN OCH VINETMATEN OCH VINETMATEN OCH VINETMATEN OCH VINET

Passar mycket bra till rätter med fågel,
lamm eller fläskfilé.

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

Fläskfilé rullad i örter och svept iFläskfilé rullad i örter och svept iFläskfilé rullad i örter och svept iFläskfilé rullad i örter och svept i
parmaskinkaparmaskinkaparmaskinkaparmaskinka

Italienska kycklingbröst med vitelloItalienska kycklingbröst med vitelloItalienska kycklingbröst med vitelloItalienska kycklingbröst med vitello
tonnatopotatistonnatopotatistonnatopotatistonnatopotatis

Italienskt lamm med haricots verts ochItalienskt lamm med haricots verts ochItalienskt lamm med haricots verts ochItalienskt lamm med haricots verts och
polentapolentapolentapolenta


