
251 kr
/FLASKA

3011 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

12 st

Shiraz

15%

750 ml

Arakoon Wines
Big, Fat and Gutsy 2015

McLaren Vale, Australien

VINETVINETVINETVINET
Big, Fat and Gatsy är en store och
koncentrerad shirazaussie, utan att
frukten känns kokt eller klumpig. Det
familjeägda vineriet ligger i Mclaren
Vale utanför Adelaide i South Australia.
Sedan 1999 har de producerat
premiumviner och är idag kända för
sina kraftfulla, generösa och fruktdrivna
viner som alltid behåller en
imponerande elegans. De jobbar med
traditionell vinmakarteknik som manuell
korgpress och öppna jäsfat i ek.
Produktionen ligger på endast 2000
lådor per år.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Ray och Patrik Jones vinäventyr
startade 1990 men blev ingen större
succé. Det var förs 1999 som sakerna
började falla på plats och kvaliteten har
sedan dess stadigt ökat. Idag
produceras vin i liten skala från 3,5 ha
och man har sin bas i McLaren Vale.
Shiraz står i fokus men här produceras
även Cabernet Sauvignon, Grenache
och lite Chardonnay. Vinerna är
klassiska för sitt ursprung med stor kraft
samt även en god portion elegans. 

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)

Burgundisk viltgrytaBurgundisk viltgrytaBurgundisk viltgrytaBurgundisk viltgryta

Grillad oxfilé med madeirasåsGrillad oxfilé med madeirasåsGrillad oxfilé med madeirasåsGrillad oxfilé med madeirasås

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



429 kr
/FLASKA

2334 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 di Argiano
Brunello di Montalcino 2013

Brunello di Montalcino, Italien

VINETVINETVINETVINET
Vinet är naturligtvis gjort på 100 procent
sangiovese (brunello) och har lagrats
på franska 225-liters ekfat i 24
månader, så kallade 'barriques', vilket
inte är helt vanligt för Brunello di
Montalcino.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Tenuta di Argiano är en av Toscanas
stora gamla majestätiska vingårdar.
Slottet byggdes i renässansstil
1581-1596 och det har odlats vin i
slottets områden sedan dess. 1992
övertog grevinnan Noemia Marone
Cinzano driften av vingården och
revolutionerade kvaliteten tillsammans
med Sassicaias legendariske oenolog,
Giacomo Tachis. Tillsammans
förbättrade de kvaliteten på
Brunellovinerna och skapade
Supertoskanare som t ex Solengo , idag
en av Italiens ikonviner. Argiano är en
bland bara 22 italienska vingårdar som
har tagit sig genom Robert Parkers
nålsöga i boken The Worlds Greatest
Wine Estates . Argiano har också
samlat på sig Gambero Rossos
eftertraktade 3 glas flera gånger, och
fina betyg från världens ledande
vintidskrifter som WineSpectator och
Decanter.  I februari 2013 sålde Noemia
Marone Cinzano Argiano till en grupp
internationella investerare. Det
nuvarande vinframställningsteamet
kommer att fortsätta som förut.



293 kr
/FLASKA

3515 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

12 st

Merlot, Sangiovese, Syrah

14,5%

750 ml

Angelo Gaja
Promis 2015

Toscana, Italien

Doften är stor och aromatisk med inslag
av röda bär, kryddor och mint. Smaken
är komplex och kraftfull med lager av
solmogna mörka bär och inslag av
rostade fat. Eftersmaken är lång och
balanserad i en ännu ung stil.

VINETVINETVINETVINET
Promis är det första vinet (första
årgången kom år 2000) som Angelo
Gaja började tillverka i Montalcino efter
köpet av Pieve Santa Restituta.
Produktionen av vinet flyttades till
Bolgheri när den nybyggda
produktionsanläggningen stod färdig.
‘Promis’ är en förkortning av det latinska
ordet för löfte, promissio. Druvorna
odlas i s k terre brune (rika, mörka
jordar), i Gaja’s vingård CaMarcanda,
och består främst av lera. De varma
sommardagarna, den friska havsluften
och svala nätter gör det idealiskt för
druvorna att odlas här. De tre
druvsorterna vinifierades var för sig för
att sedan blandas under januari-
februari. Vinet är lagrat på använda
ekfat i 12 månader. 

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Angelo Gaja är en av världens största
personligheter i vinbranschen. Han
brukar i dag 97 ha i Piemonte samt 76
ha i Toscana. Vingårdarna har ideala
lägen vilket ger bra förutsättningar att
producera stora viner. Angelo kämpar
hela tiden för att göra det bästa möjliga
av det material vingårdarna ger honom,

och han går gärna sina egna vägar för
att nå sina mål. Han tog bl a (endast 24
år ung) beslutet att minska
skördeuttaget från normala 80 hl/ha till
endast 35 hl/ha. Detta var det ingen
producent som tidigare vågat. Gajas
viner rankas alltid högt av
internationella bedömare.

MATEN OCH VINETMATEN OCH VINETMATEN OCH VINETMATEN OCH VINET

Vinet passar bra till smakrika rätter av
lamm, nötkött och vilt. För recept klicka
på länkarna 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)

Älgfilé med svartvinbärssåsÄlgfilé med svartvinbärssåsÄlgfilé med svartvinbärssåsÄlgfilé med svartvinbärssås

Dubbelmarinerad oxfiléDubbelmarinerad oxfiléDubbelmarinerad oxfiléDubbelmarinerad oxfilé

Helstekt EntrecoteHelstekt EntrecoteHelstekt EntrecoteHelstekt Entrecote

KalvleverKalvleverKalvleverKalvlever

Pizza ai funghiPizza ai funghiPizza ai funghiPizza ai funghi

RådjursrostbiffRådjursrostbiffRådjursrostbiffRådjursrostbiff

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



319 kr
/FLASKA

2304 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

Crystallum Wines
Cuvée Cinema Pinot Noir 2016

Hemel-en-Aarde, Sydafrika

VINETVINETVINETVINET
Ny årgång från ansedda Crystallum! En
begränsad vingårdspinot och den som
brukar vara tätast och djupast i färgen
av Peter-Allan Finlaysons pinot-viner.
Druvorna växer med hög densitet (det
vill säga många plantor per hektar) och
får en nyanserad dos av ek (30 procent
ny ek och 11 månaders lagring). Gjord
på en blandning av Dijon/Bernard-
kloner (777, 115, 667) av Pinot Noir. 30
procent av vinet är pressat som hela
klasar. 

Total produktion endast  2933 flaskor,
först till kvarn!

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. 


