
169 kr
/FLASKA

1014 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

6 st

Cabernet Sauvignon, Merlot

13,5%

750 ml

Chateau Beaumont
Les Tours de Beaumont 2015

Haut-Médoc, Frankrike

Vinet har en ungdomligt inbjudande doft
med aromer av mörka bär, ceder och
örter. Kroppen är medelfyllig med
markerade tanniner och en lång, fruktig
eftersmak.

VINETVINETVINETVINET
Chateau Beaumonts andravin från
toppårgång! Les Tours de Beaumont är
ett så kallat andravin från Chateau
Beaumont - gjort på de druvor som inte
används i egendomens toppvin. 2015
rankas redan som en modern klassiker i
Bordeaux - den bästa årgången sedan
2015. Vinerna markeras av sin elegans
och finess och spås ett långt liv i
källaren. Detta vin är gjort i en mer
tillgänglig stil och är redo att avnjutas
redan nu - gärna till kraftigare rätter.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Chateau Beaumont är en av de största
egendomarna i Médoc med en historia
som dateras ända tillbaka till 1772. De
första vinrankorna planterades 1824
och själva slottet restes 1854. Ägorna
är planterade med 53 % cabernet
sauvignon, 40 % merlot, 4 % cabernet
franc och 3 % petit verdot. Man
producerar årligen ungefär 50 000 lådor
av alla gårdens viner.



449 kr
/FLASKA

5388 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

12 st

Sangiovese

14%

750 ml

Altesino
Brunello di Montalcino 2012

Brunello di Montalcino, Italien

Rödfruktig och nyanserad doft av mörka
körsbär, mullbär, blommor, choklad och
söta kryddor. Smaken är fruktdriven och
balanserad med fina tanniner, pigg syra
och lång, härlig eftersmak. 

VINETVINETVINETVINET
#11 på Wine Spectators Top 100 -
2017! Vinkritikern James Suckling kallar
årgång 2012 för 'A rockstar vintage for
Brunello di Montalcino' och menar att
'Fans of Brunello di Montalcino are in
for a treat with the 2012 vintage'. Vinet
är förstås gjort på 100 procent
sangiovese (brunello) och har på
traditionellt vis vilat på stora ekfat av
slavonsk ek i ca 24 månader och sedan
ca 6 månader på flaska innan
lansering. 

 

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

Hjortstek med klassiska vilt-tillbehörHjortstek med klassiska vilt-tillbehörHjortstek med klassiska vilt-tillbehörHjortstek med klassiska vilt-tillbehör

Krämig tomatrisotto PeppargrilladKrämig tomatrisotto PeppargrilladKrämig tomatrisotto PeppargrilladKrämig tomatrisotto Peppargrillad
flankstekflankstekflankstekflankstek

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

RådjursrostbiffRådjursrostbiffRådjursrostbiffRådjursrostbiff

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



311 kr
/FLASKA

3730 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 Montmain 2014

Chablis Premier Cru, Frankrike

Ung och mineraldriven doft med toner
av citrusfrukt, äpplen, örter och krita.
Smaken är givetvis knastertorr, elegant
och balanserad med hög syra och
långt, krämigt avslut.

VINETVINETVINETVINET
Montmain är en välkänd och ansedd
Premier cru som ligger på den vänstra
sidan av floden och som har den
klassiska Kiimmeridgejordmånen som
är känd för att ge tydliga mineraltoner.
2014 blev en årgång som vinbönderna i
Chablis och Bourgogne lär berätta om
för barnbarnen, den blev nämligen
strålande.

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.



349 kr
/FLASKA

2094 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

6 st

Pinot Noir

14%

750 ml

Crystallum Wines
Bona Fide Pinot Noir 2016

Hemel-en-Aarde, Sydafrika

Stor, inbjudande doft av parfymerad
sötmogen frukt med fin elegans och
blommiga inslag. Smaken är
medelfyllig, frisk och komplex med toner
av mogna jordgubbar, körsbär och
hallon. Eftersmaken är lång och
balanserad.

VINETVINETVINETVINET
Det här är en Single Vinyard pinot noir
från Crystallum. Bona Fide är latin och
betyder ungeför 'i goda händer', och det
är precis vad denna vingård är.
Vingårdsäget är i hjärtat av Hemel en
Arde Valley i Walker Bay och är det
mest gynnsamma av alla Crystallums
marker. Vinet lagras 11 månader på
franska fat varav 20 procent nya.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Crystallum startades upp 2007 av
bröderna Andrew och Peter-Allan
Finlayson som är den tredje
generationen Finlayson att göra vin i
Sydafrika. Pappa Peter är ägare till
Bouchard Finlayson som är känd för
sina ypperliga pinot noir och
chardonnayviner.

Sönerna började först med sauvignon
blanc men nu är siktet helt inställt på att
göra förstklassiga viner av de två
klassiska Bourgognedruvorna
chardonnay och pinot noir. De jobbar
aktivt med att hitta speciella lägen som
de kan buteljera som 'single vineyard'.
Centrum för verksamheten är en

gemensam vin- och olivfarm i Hemel-
en-Arde. 

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

Entrecôte med grillad, marinerad rödlökEntrecôte med grillad, marinerad rödlökEntrecôte med grillad, marinerad rödlökEntrecôte med grillad, marinerad rödlök

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


