
279 kr
/FLASKA

1674 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

6 st

Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot

14%

750 ml

Chateau Mangot
2015

Saint Emilion, Frankrike

Doften är stor och fruktdriven med
aromer av svarta vinbär, ceder,
plommon, mocca, läder och ceder.
Kroppen är stor med integrerade
tanniner, en stor koncentration och en
sötkryddig eftersmak.

VINETVINETVINETVINET
Saint-Emilion från toppårgång.
Druvorna till detta vin växter på 21 olika
vingårdslotter från fyra distinkt olika
terroir i sluttningar, terrasser och på
platå. Druvblenden består av 80 %
merlot, 15 % cabernet franc och 5 %
cabernet sauvignon. De olika lägena
vinifieras separat och fatlagras olika
beroende på vingårdsläge i upp till två
år.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Château Mangot drivs av Anne-Marie
och Jean-Guy Todeschini (som också
driver Château la Brande). Sönerna
Karl och Yann har också klivit in i
familjeföretaget. De har uteslutit
bekämpningsmedel och sulfit.



179 kr
/FLASKA

2148 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

Harlow Ridge
Harlow Ridge Pinot Noir 2014

Lodi, USA

En inbjudande stor och fruktdriven doft
med inslag av mörka körsbär, plommon,
jordgubbar, och kryddnejlika. Smaken
en medelfylligt med mjuka tanniner och
ett kryddigt och fruktigt avslut.

VINETVINETVINETVINET
Smakrik kalifornisk Pinot Noir med
attityd. Druvorna i detta vin är en
spännande blandning av 76 % pinot
noir (som amerikanska vinlagen
stipulerar för att få sätta som ensam
druva på etiketten) tillsammans med 11
% segalin (en korsning mellan jurancon
noir och portugais), 8 % arinarnoa (en
gammal korsning mellan tannat och
cabernet sauvignon) och 5 %
Proprietors’ Red Blend. Vinet är lagrat
på 100 % amerikansk i tre månader och
har därför en ungdomlig fruktig fräschör
i fokus. Ett vin gjort för att njuta ungt -
gärna i kombination med grillade rätter
eller kyckling.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Vinmakaren Bob Stashak och hans
Harlow Ridge håller till i varma
amerikanska appellationen Lodi i
Kalifornien. Han gör fem olika
buteljeringar med fokus på carbernet
sauvignon, petite sirah, pinot noir,
chardonnay och pinot grigio.



595 kr
/FLASKA

7140 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

12 st

Syrah

14%

750 ml

Pax Wine Cellars
Syrah Castelli-Knight Ranch 2012

Russian River, USA

Yppigt fyllig med aromer av mogen
mörk frukt, mocka, choklad, peppar,
krita och björnbär i doft och smak. Den
fylliga kroppen och stora aromatiken
trängs med silkeslena, välintegrerade
tanniner och en lång eftersmak.

VINETVINETVINETVINET
Årgång 2012 från Syrah-älskande Pax
Wine Cellars. Det dramatiska
vingårdsläget Castelli-Knight Ranch,
med sin orangea jordmån med ljusa
stenar, producerar täta viner och kraft
och fyllighet. Läget är svalt till följd av
sin nord/nordöstliga exponering och ger
svalka till druvorna. Vinerna lagras i 18
månader å neutral fransk ek. Det är
tydligt att det är norra Rhône som är
förebilden. Pax har använt sig av denna
vingård sedan 2001 och Robert Parker
rankar årgång 2012 som den bästa han
smakat.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Pax och Pam Mahle flyttade till
Kalifornien 1997 och efter några års
arbete inom vinnäringen för Dean &
Deluca bestämde de sig för att skapa
sitt eget varumärke med druvor från
Alder Springs Vineyard. År 2000
grundades Pax Wine Cellars med fokus
på Syrah- druvans outnyttjade potential
och druvor från svala vingårdar i
Sonoma County och Mendocino. De
rika välgjorda vinerna blev snabbt
eftertraktade och etablerade Pax Wine
Cellars bland de främsta producenterna

av Syrah i Kalifornien.

En konflikt med investerare gjorde att
varumärket lades på is i några år och
de ägnade sig istället åt att bygga upp
Wind Gap som snabbt blev en succé.
2014 var de redo att på nytt ta sig an
det egna varumärket Pax. De väljer ut
vingårdarna de köper druvor från med
största omsorg och de är övertygade
om att ett hållbart tänk med ekologiska
influenser genom hela processen är
nyckeln till en bra slutprodukt.



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, Mataro, Shiraz

15%

750 ml

Torbreck
Cuvée Juveniles 2015

Barossa Valley, Australien

Doften är kraftfull och fruktig med inslag
av björnbär, svartpeppar, söta kryddor
och eukalyptus. Smaken är medelfyllig
med mjuka tanniner och lång, fruktig
eftersmak.

VINETVINETVINETVINET
Ny årgång från australiensiska
kritikerfavoriten Torbreck. Cuvée
Juveniles är en kärleksförklaring till
vinbaren med samma namn i Paris. När
Torbrecks grundare David Powell
träffade Juveniles ägare,
engelsmannen Tim Johnston, för över
20 år sedan blev de omedelbart vänner.
År 1999 släpptes första årgången av
Juveniles - som då enbart såldes på
vinbaren Juveniles. Vinet reflekterar
David och Tims kärlek till Rhônedruvor
och är en såkallad GSM-blend (51 %
grenache, 16 % shiraz & 33 % mataro)
från 40-150 år gamla rankor. Vinet
lagrades på ståltank och buteljerades
utan vare sig filtrering eller klarning. Det
här förtjusande fruktdrivna vinet passar
utmärkt som det är eller till grillen,
grytan eller till köttbiten.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Grundaren till Torbreck är David Powell.
Man kan utan överdrift kalla detta en
kometkarriär och få har fått så mycket
superlativ som Torbreck av
vinskribenten Robert Parker. Rötterna
till egendomen går tillbaka till 1992 då
David arbetade på vingården Rockford.
Han fick i uppdrag att rädda ett fält med

mycket gamla, uttorkade vinrankor.
Efter ett hårt arbete fick han liv i
plantorna igen och som belöning fick
han ett stycke mark med shirazdruvor,
där han producerade sitt första vin.

David lyckades att skrapa ihop lite
pengar och 1995 pressade han sitt
första vin under namnet Torbreck,
uppkallat efter en skog i Skottland. Idag
förfogar man över de främsta
växtplatserna i Barossa Valley där
druvorna shiraz, grenache och mataro
(mourvèdre) samspelar. Förkärleken till
Rhônedalen går inte att ta miste på
även om samtliga viner är i en mer
fruktdriven ”New World style”. Även om
Torbreck är mest förknippat med sina
röda viner så producerar man även
högklassiga vita viner på viognier,
roussanne och marsanne.

I början av 2000-talet genomgick David
Powell en svår skilsmässa som ledde till
ekonomiska problem. Det slutade med
att han tvingades sälja sin del av
egendomen till sin kompanjon som
sedan sålde Torbreck vidare till en
amerikansk investerare. Sedan 2013
har David Powell helt lämnat Torbreck i
jakt på nya äventyr - men vinerna från
egendomen är fortfarande lysande och
tillhör den absoluta eliten i Australien.

 

MATEN OCH VINETMATEN OCH VINETMATEN OCH VINETMATEN OCH VINET

Vinet passar bra till smakrika rätter av
ljust kött och fågel eller till rätter av
nötkött och vilt, gärna grillat. 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)

BBQ-marinerad entrecôte medBBQ-marinerad entrecôte medBBQ-marinerad entrecôte medBBQ-marinerad entrecôte med
kreolspettkreolspettkreolspettkreolspett

Burgare med pepparrotsmajonnäsBurgare med pepparrotsmajonnäsBurgare med pepparrotsmajonnäsBurgare med pepparrotsmajonnäs

Grillad entrecôte med BBQ-rubGrillad entrecôte med BBQ-rubGrillad entrecôte med BBQ-rubGrillad entrecôte med BBQ-rub

Grillad FläskkarréGrillad FläskkarréGrillad FläskkarréGrillad Fläskkarré

Grillad högrev med lingonglazeGrillad högrev med lingonglazeGrillad högrev med lingonglazeGrillad högrev med lingonglaze

Hel grillad fläskkarré med sesam-BBQ-Hel grillad fläskkarré med sesam-BBQ-Hel grillad fläskkarré med sesam-BBQ-Hel grillad fläskkarré med sesam-BBQ-
sås och gurksalsasås och gurksalsasås och gurksalsasås och gurksalsa

Tunisiska LammfärsspettTunisiska LammfärsspettTunisiska LammfärsspettTunisiska Lammfärsspett


