
426 kr
/FLASKA

5112 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

12 st

Grenache, Mourvèdre, Syrah

14%

750 ml

Guigal
Châteauneuf-du-Pape 2007

Châteauneuf-du-Pape, Frankrike

Doften är stor och komplex med toner
av torkade röda bär, lakritsrot, läder,
peppar (svart, vit och rosé) och örter.
Smaken är nyanserad, fyllig och kraftfull
med inlindade tanniner. Extremt bra
sammanhållning och elegant eftersmak.
Vinet är fullt njutbart idag även om det
håller för ytterligare lagring. En riktigt
imponerande uppvisning.

VINETVINETVINETVINET
Guigal visar verkligen
upp Châteauneuf-du-Pape från sin
bästa sida, från toppårgången 2007!
Vinet är gjort på ungefär 85 procent
grenache, 10 procent syrah, 5 procent
mourvédre och ibland en liten mängd
av övriga tillåtna druvor.
Genomsnittsåldern på vinrankorna är
45 år. Vinet lagrades i tre år på både
tank och stora fat.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Guigal – det blir inte så mycket bättre
än så här i Rhônedalen! Domaine
Guigal grundades av Etienne Guigal
1946, men redan 1924 började han
med vin och fick till slut vara med om 67
skördar under sitt liv i Côte-Rôtie i norra
Rhône.

1961 tog den unge Marcel Guigal över
firman, då hans far blev sjuk och blev
helt blind. Marcel Guigal har
revolutionerat appellationen Côte-Rôtie
och tagit sig in i den absoluta
världseliten genom sitt kompromisslösa

sätt att skapa kvalitet. Ingenting lämnas
åt slumpen, och hela familjen arbetar
bokstavligen 24/7 året runt för att skapa
de ultimata vinerna.

Marcel Guigal har under åren köpt flera
andra domäner, och det majestätiska
renässansslott Château d'Ampuis, är nu
helt återställt. Idag skapar, Marcel och
hans son Philippe, som är en
kvalificerad oenolog, tillsammans
världsklassviner från deras vanliga
Côtes-du-Rhône-viner till de berömda
enskilda vingårdsvinerna La Landonne,
La Turque och La Mouline i Côte Rôtie.

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)

Ankbröst med smörstektaAnkbröst med smörstektaAnkbröst med smörstektaAnkbröst med smörstekta
jordärtskockorjordärtskockorjordärtskockorjordärtskockor

Biff à la Lindström med persiljesmör ochBiff à la Lindström med persiljesmör ochBiff à la Lindström med persiljesmör ochBiff à la Lindström med persiljesmör och
klyftpotatisklyftpotatisklyftpotatisklyftpotatis

Inbakad fläskfilé med svampInbakad fläskfilé med svampInbakad fläskfilé med svampInbakad fläskfilé med svamp

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

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

Pizza ai funghiPizza ai funghiPizza ai funghiPizza ai funghi



326 kr
/FLASKA

3912 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

12 st

Chardonnay

13%

750 ml

La Chablisienne
Chablis 1. Cru Montee De Tonnerre 2014

Chablis Premier Cru, Frankrike

Ung, komplex och inbjudande doft av
flinta, krita, citron, äpplen, örter och lite
smör. Smaken är stor, stram och
komplex. Knastertorr med hög syra och
mycket mineraler i den långa
eftersmaken. 

VINETVINETVINETVINET
Montée de Tonnerre räknas som ett av
de mest klassiska Premier Cru-lägena
och ligger strax öster om Grand Cru-
bältet. Jordmånen är rik på kalk och ger
mineraldrivna och lagringsdugliga viner.
Att vinet dessutom är från den strålande
årgången 2014 gör inte saken sämre,
det här är ett vin som redan är
underbart men som klarar flera år i
källaren.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
La Chablisienne är en av de absoluta
superstjärnorna i Chablis. Namnet
hänvisar till en grupp landägare som var
och en bidrar med en liten mängd av
sina bästa druvor och som vinifieras i
deras moderna vinanläggning. Med ca
300 medlemmar förfogar La
Chablisienne över nästan 1200 hektar
vilket är ca 25% av den totala
odlingsarealen i Chablis. Man gör allt
ifrån Petit Chablis till Grand Cru-viner.
Av de sju Grand Cru-lägena kan
Chablisienne erbjuda vin från sex av
dem. La Chablisienne äger också några
av de bästa vingårdslägena i hela
Chablis och juvelen i kronan är Château
Grenouille. Egendomen har gett namn

åt chablisdistriktets bästa grand cru,
Grand Cru Grenouille.



306 kr
/FLASKA

3672 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

12 st

Nebbiolo

14%

750 ml

Renato Ratti
Barolo Marcenasco 2013

Barolo, Italien

Doften är nyanserad med aromer av
hallon, plommon, körsbär och viol.
Smaken är ung men balanserad med
hög syra och markerade tanniner.
Eftersmaken är lång med toner av röd
frukt, blommor och mullbär.

VINETVINETVINETVINET
Nya årgången av Renato Rattis
klassiker fick plats 54 på Wine Entusiast
lista Top 100 Wines of 2017! Och
frågan är om den inte är bättre än
någonsin? Marcenasco är Rattis
instegsbarolo - som ligger på en
ovanligt hög nivå. Vingården
Marcenasco har antika rötter, det finns
historiska dokument från 1200-talet om
'Rigestum comunis Albe' som vittnar om
odling av nebbiolo-stockar i området
'Marcenascum'. Vinet görs i traditionell
stil och lagras i stora fat för att framhäva
nebbiolodruvans läckra frukt och florala
elegans.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Anrika producenten Renato Ratti,
grundad av den legendariske Renato
Ratti år 1964, hyllas internationellt som
en referens för klassisk La Morra-
Barolo. Produktionen leds idag av
sonen Pietro Ratti, som fortsätter gå i
bräschen gällande innovation, tradition
och en enastående hängivenhet till sina
fantastiska vingårdar. 

Ratta tillhörde pionjärerna gällande
vingårdsbetecknad Barolo, och idag är

deras berömda vingårdvsviner Conca
och Rocche dell'Annunziata några av
de mest internationellt erkända. Deras
instegsbarolo Marcenasco hyllas även
årgång efter årgång för sitt traditionella
elegans, ursprungstypicitet och
imponerande prisvärdhet. 

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



239 kr
/FLASKA

1434 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

6 st

Syrah

12,5%

750 ml

Waterkloof Wines
Circumstance Syrah 2015

Stellenbosch, Sydafrika

Inbjudande doft av mörka plommon,
körsbär, björnbär, svartpeppar, färska
örter, mineral och lite nejlika. Saken är
djup och välbalanserad med mycket
frukt och kryddiga toner. Fint
integrerade tanniner och ett långt
avslut.

VINETVINETVINETVINET
Waterkloof är en av Sydafrikas mest
spännande egendomar och rankas som
en 5:e Cru av Sydafrikakännaren Tim
Atkin - och det är en egendom på
uppåtgående. Det unga teamet med
vinmakaren Nadia Bernard i spetsen
jobbar ekologiskt/biodynamiskt och
lägger ner ett hårt arbete i
vingården. Årgång 2015 blev mycket
bra i Stellenbosch och vinmakaren själv
menar att frukten blev av 'exceptional
quality'. Circumstance Syrah är gjord på
druvor från ett vingårdsläge
vid Schapenbergs södra sluttningar
som ligger 250 meter över havet, cirka
fyra kilometer från Atlanten. Vinet
lagrades på franska fat (600 liter) i 19
månader innan buteljering.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Paul Boutinot driver idag denna
fantastiska vingård tillsammans med
vinmakaren Nadia Bernard och sonen
Louis Boutinot i Somerset West som är
en del av Stellenbosch. Waterkloof är
den vingård som ligger närmast havet i
Stellenbosch och det är något som
hjälper till att skulptera och forma deras

'europeiska' viner. På mycket kort tid
har både vinerna samt deras
hypermoderna restaurang fått ett
enormt erkännande. Det var Paul´s far
som började med vintraditionerna inom
familjen när han startade en
vinimportfirma 1980 i UK. Och efter
trettio år är de en av de ledande
importörerna av Fine Wines i England.
Av sina förtjänster har man skapat detta
helt fantastiska projekt, vilket är ett
måste att besöka under Sydafrikaresan.
Vinerna härifrån hyllas redan av bland
andra Eben Sadie. Egendomen är
biodynamiskt certifierad sedan 2015
men man har jobbat ekologiskt och
hållbart sedan åtminstone 2008.
Sydafrikaexperten klassar Waterkloof
som en '5:e Cru' tillsammans med bl a
Ken Forrester och Rustenberg. 


