
429 kr
/FLASKA

2574 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

Hamilton Russell
Pinot Noir 2016

Walker Bay, Sydafrika

VINETVINETVINETVINET
Ett av Sydafrikas mest efterfrågade
viner. Druvorna växer i vingårdar bara
tre km från Atlantkusten, vid staden
Hermanus i Walker Bay. Vinet lagras i
tio månader på ekfat, varav 44 procent
är nya och resten mellan ett och fyra år
gamla. Många vinjournalister håller
detta vin för ett av de allra bästa pinot
noir-vinerna utanför Bourgogne. Vinet
kan drickas nu men vinner på en tids
ytterligare lagring. 

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 smakrikaVinet passar bra till smakrikaVinet passar bra till smakrikaVinet passar bra till smakrika
rätter av fisk kyckling ellerrätter av fisk kyckling ellerrätter av fisk kyckling ellerrätter av fisk kyckling eller
fläsk eller till nötkött och vilt.fläsk eller till nötkött och vilt.fläsk eller till nötkött och vilt.fläsk eller till nötkött och vilt.
För inspiration klicka påFör inspiration klicka påFör inspiration klicka påFör inspiration klicka på
recepten nedan.recepten nedan.recepten nedan.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)

Grillad kalkon med krämig sallad påGrillad kalkon med krämig sallad påGrillad kalkon med krämig sallad påGrillad kalkon med krämig sallad på
kronärtskockakronärtskockakronärtskockakronärtskocka

Högrevsgryta med sidfläsk ochHögrevsgryta med sidfläsk ochHögrevsgryta med sidfläsk ochHögrevsgryta med sidfläsk och
kantarellerkantarellerkantarellerkantareller

Kycklinggryta med kokosmjölkKycklinggryta med kokosmjölkKycklinggryta med kokosmjölkKycklinggryta med kokosmjölk

Långbakad fläskkaréLångbakad fläskkaréLångbakad fläskkaréLångbakad fläskkaré



258 kr
/FLASKA

1550 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

6 st

Pinot Noir

13%

750 ml

Vina Errazuriz
Pinot Noir Costa 2016

Aconcagua Costa, Chile

Bärig och örtig doft av jordgubbar,
hallon, söta kryddor, choklad och
höstlöv. Smaken är lätt, frisk och mjuk
med fint integrerade tanniner. Lång
eftersmak fylld av solmogna bär. 

VINETVINETVINETVINET
Ny årgång av ett av våra populäraste
viner! Årgång 2016 blev en svår årgång
för Errazuriz som resulterade i en liten
skörd men de druvor som skördades
tidigt var av utmärkt kvalitet. Av dessa
druvor gjorde man Pinot Noir Costa - ett
vin som har 'fantastiska pinot-aromer'.
Viña Errazuriz planterade 29 hektar av
sin nyinköpta vingård Manzanar Estate
med pinot noir år 2005. Vingården
ligger 15 km från Stilla Havet, och
förses därför med svala vindar vilket ger
större kontrast mellan dags- och
nattemperatur. Detta ger ultimata
förutsättningar för balanserade pinot
noirdruvor som får en längre
mognadsperiod och därmed en djupare
komplexitet. 

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Det var Don Maximiano Errazuriz som
byggde upp vingården 1870 I
Aconcagua Valley som ligger 10 mil nor
om Santiago. Idag drivs gården av den
femte generationen Chadwick med
Eduardo i spetsen. Man har byggt upp
ett rykte om att producera några av
landets bästa viner, vilket inte minst
uppmärksammats vid ”The Berlin
Tasting” 2004 där man bland andra slog

Château Lafite, Château Margaux,
Château Latour, Tignanello, Sassicaia,
Solaia och Guado al Tasso i en
blindprovning.



399 kr
/FLASKA

2394 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

6 st

Sangiovese

14%

750 ml

Tenuta Il Poggione
Brunello di Montalcino 2012

Brunello di Montalcino, Italien

Doften är ännu ung men bjuder redan
på nyanserade toner av röda bär, blåa
blommor, svart te, mineral, lite läder och
animaliska inslag.  Smaken är ung och
stram med ytliga tanniner, fräscha syror
och underbar frukt. Lång,
urpsurngstypisk och komplex
eftersmak. 

VINETVINETVINETVINET
En riktig favorit bland Brunellos! Tenuta
il Poggiones Brunello görs på
handplockad brunello (sangiovese) från
vinrankor som är minst 20 år gamla.
Jäsningen sker på ståltank och vinet
lagras sedan i tre år på 30-50 hl fat av
fransk ek samt ytterligare lagring på
butelj. 

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
1890 köpte familjen Franceschi Il
Poggione i Sant'Angelo in Colle i
kommunen Montalcino i provinsen
Siena. I detta område råder en sval
maritim vind från sydväst som ger en
utmärkt ventilation och svala kvällar och
nätter. Här når Sangiovese Grosso sin
maximala mognad som ger fylligare och
rikare viner än någon annanstans i
Toscana. Kvalitetskontroll är optimal vid
Il Poggione. Den första kontrollen är
noggrannt druvurval i vingården, den
andra direkt efter att vinet görs och den
tredje under våren efter jäsningen för att
avgöra vilket vin som kommer att
klassificeras som Brunello och som
kommer att säljas som Rosso di

Montalcino. 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)

Brässerad EntrecoteBrässerad EntrecoteBrässerad EntrecoteBrässerad Entrecote

Grillade lammkotletter medGrillade lammkotletter medGrillade lammkotletter medGrillade lammkotletter med
honungsrostade vitlöksklyftorhonungsrostade vitlöksklyftorhonungsrostade vitlöksklyftorhonungsrostade vitlöksklyftor

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

Oxfilé med kantareller och dragonOxfilé med kantareller och dragonOxfilé med kantareller och dragonOxfilé med kantareller och dragon

Rosastekt kalvlever med färska fikonRosastekt kalvlever med färska fikonRosastekt kalvlever med färska fikonRosastekt kalvlever med färska fikon
och balsamvinägeroch balsamvinägeroch balsamvinägeroch balsamvinäger

Stekt lammfilé med rosmarin, murklorStekt lammfilé med rosmarin, murklorStekt lammfilé med rosmarin, murklorStekt lammfilé med rosmarin, murklor
och majrovoroch majrovoroch majrovoroch majrovor



219 kr
/FLASKA

1317 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

6 st

Sauvignon Blanc

13%

750 ml

Waterkloof Wines
Circumstance Sauvignon Blanc 2016

Western Cape, Sydafrika

Fräsch och inbjudande doft av grön
äpplen, grapefrukt, krusbär och mineral.
Smaken är torr och mycket frisk med
toner av ungdomlig, grön frukt och
långt, elegant avslut.

VINETVINETVINETVINET
Waterkloof jobbar biodynamiskt och
lägger ner hårt arbete i vingården.
Druvorna skördas för hand, pressas
mycket varsamt och får jäsas helt
naturligt utan tillsats av kommersiella
jäststammar. 90 procent av vinet fick
jäsa och sedan vila i fyra månader på
gamla ekfat (600 liter).

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. 


