
679 kr
/FLASKA

4074 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

6 st

Nebbiolo

14,5%

750 ml

Marchesi di Barolo
Barolo Coste di Rose 2013

Barolo, Italien

VINETVINETVINETVINET
Coste di Rose är en mycket
prestigefylld kulle med östlig exponering
som ligger i hjärtat av Barolo, precis vid
Bussia-kullen i Monforte. Coste di Rose
kännetecknas av sin extremt branta
sluttning (mer än 40 procent) vilket gör
det möjligt för nebbiolodruvorna att nå
perfekt mognad tack vare ljuset och
värmen. Druvorna skördas manuellt och
avstjälkas före en mjuk pressning.
Jäsning sker i rostfria tankar och
maceration på skalen sker under åtta
dagar. Därefter får vinet vila i
betongtankar inom vilka en spontan
malolaktisk jäsning påbörjas och i detta
fall var genomförd i december. Vinet
lagras sedan delvis på fat av slavonsk
ek och delvis på fransk ek. Innan vinet
släpps till marknaden får det drygt ett år
på flaska. Vinet når drickmognad ca tre
år efter skörd och fortsätter att
utvecklas i upp mot 20 år. 2013 räknas
som en riktigt klassisk årgång som gett
fantastiska viner. Viner som förenar
frukten och kraften hos 2010 med en
sällan skådad charm och fräschör. 

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Egendomens historia sträcker sig till
början av 1800-talet då greven Carlo
Tancredi Falletti från Barolo gifte sig
med den franska adelskvinnan Juliette
Colbert de Maulévrier (som var
barnbarn till Ludvig XIVs
finansminister). Det var Juliette som var
drivande i investera i egendomen och

som satte sig i kunskapen om Piemonte
och nebbiolodruvans potential. Paret
fick inga arvingar, varför driften senare
övertogs av en välgörenhetsstiftelse
och senare såldes vidare till
vinmakarfamiljen Abbona. Idag står
Ernesto och Anna Abbona för driften.
Marchesi di Barolo har idag uppnått en
fantastiskt anseende och räknas som
en medelstor producent med cirka 110
hektar mark och en produktion på cirka
1.500.000 flaskor vin. Gården
producerar naturligtvis de stora vinerna
Barolo och Barbaresco men även
Nebbiolo d'Alba, Barbera d'Alba,
Dolcetto d'Alba, roero Arneis, Gavi,
Moscato d'Asti e Brachetto d'acoui av
hög kvalitet.

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

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

Kalvkorv med karljohanssvamp ochKalvkorv med karljohanssvamp ochKalvkorv med karljohanssvamp ochKalvkorv med karljohanssvamp och
tryffeltryffeltryffeltryffel

LammstekLammstekLammstekLammstek

Risotto ai FunghiRisotto ai FunghiRisotto ai FunghiRisotto ai Funghi



269 kr
/FLASKA

1614 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

6 st

Chenin Blanc

13,4%

750 ml

Waterkloof Wines
Circumstance Chenin Blanc 2016

Stellenbosch, Sydafrika

Inbjudande och nyanserad doft av
mineral, stenfrukt, citrus och vax.
Smaken är torr, frisk och lite krämigt
med en långt och uppfriskande 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. Chenin blancdruvorna
bakom Circumstances växer på så
kallade bush vines cirka fyra kilometer
från havet. Vinet fick jäsa på gamla fat
under fem månader och sedan vila på
samma fat ytterligare några månader. 

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. 



159 kr
/FLASKA

954 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

6 st

Colorino, Merlot, Sangiovese

13%

750 ml

Borgo Scopeto
Chianti Classico 2015

Chianti Classico, Italien

Inbjudande doft med toner av söt
körsbärsfrukt, lite tobak och fat. Mycket
sval och elegant smak som tillsammans
med en fin struktur, en mogen ryggrad
av tanniner med bra grepp och
medelfyllig kropp balanserar vinet.
Lång, balanserad och ungdomlig
eftersmak.

VINETVINETVINETVINET
Klassisk Chianti Classico, gjord på 90
procent sangiovese, 5 procent merlot
och 5 procent colorino. Vinet är lagrat
12 månader i 30 hektoliters trätunnor
och 6 månader i flaska. 360-450 meter
över havet växer druvorna till denna
Chianti Classico. 2011 var en ovanligt
varm årgång med temperaturer upp till
40 grader men mycket vind i
september. Perfekt mogen att dricka nu
- gärna till lasagne, pizza eller pasta.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Själva gården dateras tillbaka till år
1000. Med sina 503 hektar är 70 av
dessa uppodlade med vinrankor och 50
med olivträd. Resten är skog och
byggnader. Gården ligger i det sydöstra
hörnet av Chianti Classico i byn
Castelnuovo Berardenga. Man har en
kapacitet på 700.000 liter årligen och i
källaren varvar man med fat på
1100-26.000 liter av Slovensk ek samt
barriquefat från Frankrike.

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)

Fettuccine BologneseFettuccine BologneseFettuccine BologneseFettuccine Bolognese

Kantarellpasta med kalvfrikadellerKantarellpasta med kalvfrikadellerKantarellpasta med kalvfrikadellerKantarellpasta med kalvfrikadeller

Lammkorv med tomat och salviaLammkorv med tomat och salviaLammkorv med tomat och salviaLammkorv med tomat och salvia

Penne med krämig salsicciasåsPenne med krämig salsicciasåsPenne med krämig salsicciasåsPenne med krämig salsicciasås

Pizza på italienskt vis!Pizza på italienskt vis!Pizza på italienskt vis!Pizza på italienskt vis!

Spagetti alla puttanescaSpagetti alla puttanescaSpagetti alla puttanescaSpagetti alla puttanesca



179 kr
/FLASKA

2148 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

12 st

Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Tannat

13%

750 ml

Chateau Barrejat
Madiran Cuvée Vieux Ceps 2015

Madiran, Frankrike

Köttigt, smakrikt och lite rökigt. Det här
är ett vin som karaktäriseras av mörk
frukt, lite salmiak och en härlig struktur.
Här finns toner av björnbär och färska
örter balanseras av aromer av kaffe och
charkuterier.

VINETVINETVINETVINET
Barrejats främsta vin Vieux Ceps är
precis vad vinets namn antyder - druvor
från egendomens äldsta rankor.
Rankorna till detta vin planterades för
mellan 80 och 200 år sedan och
druvblaningen består av 80 % tannat
medan resterande 20 % är fördelat
mellan cabernet franc och cabernet
sauvignon. Tannat är den druva som
förkroppsligar Madiran med sin
tanninrika och något rustika natur. I
Vieux Ceps mjukar man på klassiskt vis
upp blenden med cabernet-druvor och
nya franska ekfat vilket gör detta vin till
en typisk manifestation av området.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Den 27 hektar stora egendomen
Chateau Barréjat ägs av Denis
Capmartin och ligger precis utanför byn
Maumusson i den norra delen av
appellationen Madiran. Vingårdarna
ligger på väldränerade sluttningar runt
om egendomen. Klimatet är gynnsamt
och jämnar ut effekterna från Atlanten
och Pyrenéernas inflytande så man får
långa varma höstar där druvorna
vanligtvis skördas i mitten av oktober
under bra förhållanden.

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)

Hjortinnanlår för viltälskarenHjortinnanlår för viltälskarenHjortinnanlår för viltälskarenHjortinnanlår för viltälskaren

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

Kryddstekt lammragu med bönorKryddstekt lammragu med bönorKryddstekt lammragu med bönorKryddstekt lammragu med bönor

Lammlägg med vinbärsbakade morötterLammlägg med vinbärsbakade morötterLammlägg med vinbärsbakade morötterLammlägg med vinbärsbakade morötter

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

OxsvansraguOxsvansraguOxsvansraguOxsvansragu

Rådjur från Stensnäs med kål,Rådjur från Stensnäs med kål,Rådjur från Stensnäs med kål,Rådjur från Stensnäs med kål,
messmör och blodmessmör och blodmessmör och blodmessmör och blod


