
389 kr
/FLASKA

2334 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

6 st

Chardonnay, Pinot Meunier, Pinot Noir

12%

750 ml

Nyetimber
Classic Cuvee

Sussex, England

Inbjudande och nyanserad doft av
citrus, rostat bröd, mineral och gröna
äpplen. Smaken är torr och frisk med
fräsch och spröd struktur och
balanserad eftersmak. 

VINETVINETVINETVINET
Efter att ha vunnit över flera
champagnehus i blindtävlingar räknas
engelska Nyetimber numera som en
modern klassiker. Vinhuset har
verkligen bevisat att det finns en värdig
utmanare på andra sidan sundet.
Classic Cuvée är en blandning av alla
tre av de klassiska champagnedruvorna
och andelarna brukar vara cirka 50-60
procent chardonnay, 30-40 procent
pinot noir och 10-20 procent pinot
meunier. För att underlätta för den
nyfikna livsnjutaren har Nyetimber
markerat varje flaska med en kod som
konsumenten kan skriva in på
producentens hemsida för att få en
överblick av den specifika flaskans
historia. Där återfinns information om de
exakta druvandelarna, samt datum för
buteljering, remuage och degorgering.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Nyetimber har i över 25 år gjort
Englands finaste, mousserande viner.
Alla viner är gjorda på druvor från
Nyetimbers egna odlingar som växer på
sydliga sluttningar i en sandig och
kalkrik jord, där de skyddas från de
kyliga kustvindarna. Varje vingårdsläge
vinifieras för sig för att skapa de bästa

förutsättningar för att ta tillvara på det
unika i varje växtplats och druva innan
vinet sedan blandas. Vinrankorna
beskärs strikt enligt de regler som finns
för den traditionella metoden och
vinerna lagras sedan extra länge på sin
jästfällning för att uppnå en personlig
karaktär och komplexitet. Nyetimbers
ambition är att producera det bästa
mousserade vinet i England och
konkurrera med de bästa
champagnerna. Första årgången såg
dagens ljus 1992 och var en blanc de
blanc. Vinet skapade rubriker direkt då
experterna i en blindprovning i London
hävdade att det var en champagne man
provat. 2010 hade det italienska
vinmagasinet Bollicini en blindsmakning
i Verona med 52 mousserande viner.
Bästa vin blev Nyetimber före bl.a.
Bollinger Special Cuvée, Roederer och
flera andra champagner.



449 kr
/FLASKA

5388 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

12 st

Pinot Noir

13%

750 ml

Maison Louis Jadot
Beaune 1er cru Clos des Couchereaux 2015

Beaune, Frankrike

Doften är ungdomlig och stiltypisk.
Fullmatad med röda bär (lingon,
jordgubbar och röda vinbär), söta
kryddor, välintegrerade fataromer och
skogsbädd. Vinet har en tät och
komplex struktur med sammetslena
tanniner och en mycket lång eftersmak. 

VINETVINETVINETVINET
Premier Cru-Bourgogne av toppklass
från Louis Jadots egna vingårdar.
Vingården Clos Les Couchereaux ligger
på toppen av sluttningen i söderläge i
mitten av Beaune. Efter skörd lagras
vinet lagras i 18 månader på franska
ekfat. Vinmakaren Frédéric Barnier har i
detta tagit fram en storslagen Beaune
från fantastiska årgången 2015. Trots
lång fatlagring är ekfatstonerna mycket
välintegrerade och eleganta tanniner.
Det här är ett vin som kommer att löna
sig för den tålmodige - det är utsökt gott
redan nu men kommer definitivt att
vinna på ytterligare lagring.



299 kr
/FLASKA

2076 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

6 st

Sangiovese

13%

750 ml

Caparzo
Brunello di Montalcino 2012

Brunello di Montalcino, Italien

Stor doft med begynnande mognad och
inslag av körsbär, örter, blåbär och
lakrits. Smaken är fyllig med pigga
tanniner, koncentrerad och solmogen
frukt där körsbär och plommon
dominerar. Eftersmaken är lång och
fruktdriven med fin balans.

VINETVINETVINETVINET
Druvorna till det här vinet tas från
Caparzos egna vingårdar. Efter jäsning
lagras vinet, på traditionellt vis, i stora
fat (30-50hl) av slavonsk och fransk ek i
36 månader. Vinet får vila i ytterligare
ett år på flaska innan det släpps till
försäljning. Vinet kan drickas redan nu
men vinner på en tids lagring.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Caparzo förfogar över 90 ha fördelat på
fem vingårdar. Brunellovinerna är
husets flaggskepp, men här produceras
även Chardonnay och Petit Verdot!
Förutom vin gör de även olivolja från
egna odlingar.

MATEN OCH VINETMATEN OCH VINETMATEN OCH VINETMATEN OCH VINET

Vinet passar bra till smakrika rätter av
fläsk, lamm eller nötkött, gärna med
svamp som tillbehör. För inspiration
klicka på 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)

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

KalvleverKalvleverKalvleverKalvlever

Snabba färsrutor medSnabba färsrutor medSnabba färsrutor medSnabba färsrutor med
medelhavsfyllningmedelhavsfyllningmedelhavsfyllningmedelhavsfyllning

Sugo di carneSugo di carneSugo di carneSugo di carne

Vitello TonnatoVitello TonnatoVitello TonnatoVitello Tonnato



156 kr
/FLASKA

1877 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

12 st

Cabernet Sauvignon

13,5%

750 ml

Avalon
Cabernet Sauvignon 2014

California, USA

Stor, inbjudande doft av mörka
solmogna bär, mynta, eucalyptus,
choklad och ekfat. Smaken är lätt
utvecklad med silkesmjuka tanniner och
härligt fyllighet. Ett okomplicerat vin
som är väldigt lätt att ta till sig och
kombinera till smakrika kötträtter.

VINETVINETVINETVINET
'This has to be one of the best value
Cabernets on the market' skrev Wine
Enthusiast om Avalons härliga och
tillgängliga cabernet sauvignon från
utvalda vingårdar i Central Coast. En
del av vinet har lagrats på fat och en del
på ståltank för att bibehålla druvans
naturliga fräschör.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Avalon tillhör Purple Wines som
grundades av Derek Benham 2001.
Som liten jobbade Derek med familjens
jordbruk på sommrarna och fick här sitt
intresse för vin och började drömma om
att starta ett företag i vinbranschen.
Avalon producerar både rött och vitt vin
i två serier, California och Napa.

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)

Burgare för grillenBurgare för grillenBurgare för grillenBurgare för grillen

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

Fläskfilé med GorgonzolaFläskfilé med GorgonzolaFläskfilé med GorgonzolaFläskfilé med Gorgonzola

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

Ugnsbakad ratatouille med grilladUgnsbakad ratatouille med grilladUgnsbakad ratatouille med grilladUgnsbakad ratatouille med grillad
fläskkarréfläskkarréfläskkarréfläskkarré


