
158 kr
/FLASKA

1896 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

12 st

Grenache, Mazuelo, Tempranillo

13,5%

750 ml

Alvaro Palacios
La Montesa 2012

Rioja, Spanien

Doften är stor och fruktig med toner av
björnbär, körsbär, lakrits och mineral.
Smaken är fyllig med markerad syra
och inslag av kryddor, plommon och
kakao. Högklassig Crianza med lång
balanserad eftersmak.

VINETVINETVINETVINET
Bästa Crianza från den mycket starka
årgången 2012 och bästa Crianza för
femte året i rad (Wine Advocate).

Superstjärnan Alvaro Palacios vinbana
började i Rioja på familjeegendomen
och La Montesa Rioja Crianza kommer
från de områden som Alvaro Palacios
far ursprungligen odlade i Rioja Baja.

La Montesa är ett av egendomens
flaggskepp och måste Alvaro själv
beskriva vinet, kallar han det en
kombination av det bästa ur tradition
och samtid. Vinet lagras i fat av ny
fransk ek i 12 månader.

DRUVOR 75 % garnacha, 20 %
tempranillo och 5 % mazuelo.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Över de senaste 20 åren har Alvaro
Palacios producerat några av Spaniens
främsta viner - viner som fått kultstatus
bland vinintresserade runt om i världen.
Han har revolutionerat den spanska
vinindustrin och anses vara en av
landets främsta vinmakare - inte minst
för sitt arbete i det länge bortglömda

distriktet Priorat.

Alvaro Palacios är om någon synonym
för den nya generationen i Spanien, och
hans prestigevin l'Ermita från Priorat
räknas, tillsammans med Pingus och
Vega Sicila, till de bästa spanska
kultvinerna.

Alvaro Palacios växte upp i en familj
med 9 barn och hans föräldrar var
ägare till den ansedda vingården
Palacios Remondo i Rioja. Alvaro
kunde ha valt att stanna och ta över
driften av vingården, men han reste till
Bordeaux, där han var utbildade sig till
oenolog för att senare jobba för Moueix-
familjen på Chateau Pétrus.

När Alvaro återvände till Spanien igen
teamade han ihop med René Barbier
och en grupp med vinmakare som sökte
nya spännande utmaningar i gamla
bortglömda spanska områden. De
fastnade för Priorat - ett distrikt med
fantastisk potential men där fler och fler
vinodlare hade börjat avveckla sina
vingårdar eftersom de gamla stockarna
och den steniga jorden gav alldeles för
låg avkastning.

1990 köpte Alvaro sin första vingård,
Finca Dofi, med målet att producera en
korsning mellan Pétrus och La Grange.
1993 köpte han den då prestigefyllda
vingården l'Ermita, som är planterad
med 60 och 100 år gamla vinstockar
som och som aldrig ympats på
amerikanska rotstockar - utan växer på
sina egna rötter. Redan 1995 började
kritiker strö sina lovord över Alvaro
Palacios, och detta har bara fortsatt.

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)

Helstekt fläskfilé med spanskHelstekt fläskfilé med spanskHelstekt fläskfilé med spanskHelstekt fläskfilé med spansk
potatissalladpotatissalladpotatissalladpotatissallad

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

Lamm »latino«Lamm »latino«Lamm »latino«Lamm »latino«

Timjan- och vitlöksspäckad kycklingTimjan- och vitlöksspäckad kycklingTimjan- och vitlöksspäckad kycklingTimjan- och vitlöksspäckad kyckling

Timjangravat lammspettTimjangravat lammspettTimjangravat lammspettTimjangravat lammspett

Tortilla de patata (potatisomelett)Tortilla de patata (potatisomelett)Tortilla de patata (potatisomelett)Tortilla de patata (potatisomelett)



128 kr
/FLASKA

1536 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

12 st

Grenache, Syrah

14%

750 ml

Chateau Pesquie
Les Terrasses 2013
Cotes du Ventoux, Frankrike

Rund men koncentrerad smak av mörka
och röda bär, kryddor, peppar och lite
salmiak. Här finns ett skönt djup i
frukten med inslag av hallon, körsbär,
svarta vinbär, tobak, provencalska örter
och lakrits. Vinet har en mycket bra
struktur och härlig balans. Vinner på att
luftas innan konsumtion.

VINETVINETVINETVINET
Ny årgång av Pesquiés
grenachedominerade vin. Les
Terrasses är gjort på ungefär 60
procent grenache från 60 år gamla
vinstockar och 40 procent syrah från
30-åriga vinrankor (tillsammans med lite
carignan och cinsault som 'slunkit
med'). 

1/3 av vinet har lagrats i 12 månader på
stora franska ekfat - 2-4 år gamla.

Årgång 2013 var tuff i södra Rhône
eftersom grenache drabbades hårt av
coulure - ett tillstånd som gör att det inte
bildas några druvor efter blomningen
(de begynnande druvorna faller helt
enkelt av). Därför blev skörden liten
men de druvor som utvecklades blev
riktigt bra och Pesquiés gamla
grenachestockar har gett riktigt fin frukt
med fin balans.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Slottet har anor från 1750-talet och
ligger inte långt från det berömda Mont
Ventoux. De nuvarande ägarna köpte

egendomen 1970 och startade direkt
med att ta tag i de förfallna vingårdarna.
Här och var hittade man fantastiska
vingårdslägen med upp till 80 år gamla
vinstockar. Nästa steg blev att buteljera
alla viner på slottet, första årgången
blev 1990. Sedan dess har Pesquie
producerat viner av mycket hög kvalitet
och otroligt mycket 'value for money'.
Vingurun Robert Parker skriver bl a så
här om Chateau Pesquie: 'One of my
all-time favorite producers in France'
och  'Chåteau Pesquie is the finest
estate in the Côtes du Ventoux, a
gorgeous area east of Avignon'.

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)

Bräckt rimmad oxbringa med surkål ochBräckt rimmad oxbringa med surkål ochBräckt rimmad oxbringa med surkål ochBräckt rimmad oxbringa med surkål och
stekta äpplenstekta äpplenstekta äpplenstekta äpplen

Burgundisk viltgrytaBurgundisk viltgrytaBurgundisk viltgrytaBurgundisk viltgryta

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

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

Senapsgriljerad ryggbiffSenapsgriljerad ryggbiffSenapsgriljerad ryggbiffSenapsgriljerad ryggbiff

ViltfärsbiffarViltfärsbiffarViltfärsbiffarViltfärsbiffar



149 kr
/FLASKA

894 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

6 st

Syrah

14,5%

750 ml

Domaine Lafage
Bastide Miraflors IGP 2013

Vin de Pays, Frankrike

Stor lite lite rökig doft av mörka bär,
svartpeppar, läder och örtkryddor.
Smaken är medelfyllig och sträv men
ändå saftig med massor av mörka bär
(björnbär), blommor och kryddor. Lång
ung och samtidigt rund eftersmak. 

VINETVINETVINETVINET
'One of the greatest red wine values',
enligt Wine Advocate. Vinet är gjort
på 70% syrah og 30% grenache. Vinet
lagras delvis på
cementtankar (grenachedruvorna) för
att bevara den pigga frukten och på
500-liters ekfat för att ge vinet struktur
och ytterligare komplexitet. 

Läs mer här: 3x Domaine Lafage - Dirty
South när den är som bäst

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Domaine Lafage ligger i den sydligaste
delen av Côtes du Roussillon mellan
Peripignan och Medelhavet. Området är
ett av Frankrikes äldsta vinområden och
här har man odlat vin sedan
Romarriket. Egendomen drivs av Jean-
Marc och hans fru Eliane Lafage - båda
vinmakare.

Jean-Marc är en eftertraktad ”flying
winemaker” som gör vin både i Spanien
och Sydamerika. Verksamheten är
relativt stor - man har 160 hektar med
vinrankor - men produktionen är
fokuserad på kvalitet och låga

skördeuttag. Jean-Marc är en ”terroirist”
som jobbar intensivt och målmedvetet
med egendomens olika terroirs
(växtplatser). Och egendomen har fått
kanonbetyg av Robert Parkar: 'I
struggle to think of another portfolio that
encompasses anywhere close to this
level of value, and the average quality
to price for these wines is just hard to
believe.'

Egendomen har huvudsakligen tre olika
terroir.

Terroir de l’Agly – ligger i den norra
delen av Roussillon där jorden är mörk
och skifferrik och där nordanvinden
håller vingårdarna torra - här trivs
gernache noir, carignan och muscat
som ger kraftiga viner med karaktär.

Terroir Perpignan-Méditerranée – ligger
mellan Perpignan och Medelhavet - när
havet. Här består jordmånen av mycket
kalk och lera och områdets terroir
påverkas mycket av Tramontanen (en
stark nordanvind som drar in över
medelhavet. Här finns mycket gamla
stockar av bl a grenache blanc och
grenache gris (några är över 100 år
gamla) men också chardonnay,
sauvignon blanc, merlot och mourvèdre.

Terroir des Aspres – Ett område med
de högsta vinmarkerna innan
Pyrenéerna - 400 meter över havet och
planterade i terasser. Här är klimatet
mycket varmt men också påverkat av
Tramontanevinden. Här trivs carignan,
grenache och muscat.



189 kr
/FLASKA

1134 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

6 st

Cabernet Sauvignon

13%

750 ml

Hoopenburg
Integer Cabernet Sauvignon 2008

Stellenbosch, Sydafrika

Doften är stor och fruktig med tydlig ton
av svarta vinbär, torkade kryddor och
ek. Smaken är fyllig med mogen frukt
och mjuka tanniner.

VINETVINETVINETVINET
Produktionen av vinserien Integer är
begränsad till ett fåtal fat. Druvorna till
vinet kommer från 15 år gamla bush
vine-odlingar på gården. Druvorna
avstjälkades men krossades inte,
istället fick de jäsa hela i tre veckor.
Vinet pressades och drogs över till nya
fransk ekfat där det lagrades i 12
månader. Därefter drogs det återigen
om till årsgamla ekfat där det lagrades i
ytterligare 18 månader. DRUVOR 100%
cabernet sauvignon Vinet är drickfärdigt
men tål att sparas en tid. Producent
Farmen Hoopenburg ligger vid
Simonsberg i Stellenbosch. Det var året
1992 som familjen Schmitz köpte
egendomen som då var uppodlad med
bush vines. På kort tid har man byggt
upp ett mycket fint rykte och deras viner
i serien Integer anses vara bland de
bästa i Stellenbosch.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Farmen Hoopenburg ligger vid
Simonsberg i Stellenbosch. Det var året
1992 som familjen Schmitz köpte
egendomen som då var uppodlad med
bush vines. På kort tid har man byggt
upp ett mycket fint rykte och deras viner
i serien Integer anses vara bland de
bästa i Stellenbosch.

MATEN OCH VINETMATEN OCH VINETMATEN OCH VINETMATEN OCH VINET

Vinet passar bra till smakrika rätter av
fläsk, lamm eller fågel samt till nötkött,
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)

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

Grillad karréGrillad karréGrillad karréGrillad karré

Kokt högrev med rotfrukterKokt högrev med rotfrukterKokt högrev med rotfrukterKokt högrev med rotfrukter

Oxfilé med palsternackspuréOxfilé med palsternackspuréOxfilé med palsternackspuréOxfilé med palsternackspuré

Oxfilé ProvencaleOxfilé ProvencaleOxfilé ProvencaleOxfilé Provencale

Pepparrotskött med persiljeslungadePepparrotskött med persiljeslungadePepparrotskött med persiljeslungadePepparrotskött med persiljeslungade
rotfrukter och äppelmosrotfrukter och äppelmosrotfrukter och äppelmosrotfrukter och äppelmos

Skomakarlåda, Närkes traditionellaSkomakarlåda, Närkes traditionellaSkomakarlåda, Närkes traditionellaSkomakarlåda, Närkes traditionella
landskapsrättlandskapsrättlandskapsrättlandskapsrätt

Ugnsstekt biff med kaprisdressingUgnsstekt biff med kaprisdressingUgnsstekt biff med kaprisdressingUgnsstekt biff med kaprisdressing



184 kr
/FLASKA

2208 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

12 st

Sangiovese

14%

750 ml

Tenuta Selvapiana
Chianti Rufina 2013

Chianti Rufina, Italien

Stor doft av hallon, trä och körsbär med
en liten lantlig ton. Smaken är frisk och
medelfyllig med en stram men ändå
bärig smak med inslag av hallon,
körsbär och lite ek. Fortfarande ungt
men redan nu ett härligt matvin. 

VINETVINETVINETVINET
No 23 Wine Enthusiast Top 100. 93 p
'Elegant and fragrant'.

Tenuta Selvapianas Chianti Rufina är
gjord på sangiovese och lite canaiolo,
colorino samt malvasia som växer i
olika vingårdar i distriktet på 200-300
meters höjd. Vinet har jäst med sin
naturliga jäst på ståltankar och därefter
lagrats på en blandning av stora och
små ekfat för ökad komplexitet. 

Årgång 2013 var en svalare lite mer
'klassisk' årgång - 'som de vi hade när
vi var unga' säger man på egendomen. 

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
På medeltiden var Selvapiana ett av
flera vakttorn utmed floden Sieve som
byggdes för att försvara Florens
nordöstra gräns. Under renässansen
byggdes tornet ut till en Villa som blev
sommarresidens för rika florentinska
familjer och biskopar. 1827 köptes
egendomen av bankmannen MIchele
Giuntini - anfader till den nuvarande
ägaren Francesco Giuntini som är
femte generationen och som drev

vingården mellan 1957 to 1997.

 Francesco Giuntini har alltid haft en tro
på Rufina som distrikt och
ursprungsområde och han har jobbat
hårt för att höja prestigen på vinerna
från området. Han var bland de första
att göra en Riserva på enbart
sangiovese och att buteljera Bucerhiale
som ett vingårdsvin (redan 1979). 

Sedan 1997 drivs egendomen av
Francescos 'adoptivsöner', Frederico
och Silvia, som egentligen är söner till
Franco Massetti som var egendomens
vd mellan 1953 och 1990. I dag har
man 250 hektar varav 58 är planterade
med vin (resten är olivlundar och skog).
Till sin hjälp har man också, sedan
1970-talet, den berömda konsulterande
oenologen Frnco Bernabei.

Egendomen är ekologiskt certifierad. 



199 kr
/FLASKA

1194 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

6 st

Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Malbec, Merlot, Petit Verdot

14,65%

750 ml

Rustenberg
John X Merriman 2012

Stellenbosch, Sydafrika

Ung och bärig fräsch doft med inslag av
mörka bär, ek, cederträ, plommon och
tobak. Smaken är medelfyllig till fyllig
med ung söt frukt och mogna mörka bär
samt inbäddade tanniner. Här finns
plommon, tobak och cederträ med en
liten on av vanilj. Lång fräsch
eftersmak. Kommer att utvecklas
mycket väl! 

VINETVINETVINETVINET
Vinet lånar sitt namn av John Xavier
Merriman som köpte gården 1892 och
lade grunden till vad Rustenberg är
idag. Han lade ner stor möda på att
plantera om vingårdarna, som drabbats
av phylloxera, och bygga om
anläggningen med den modernaste
teknik som var tillgänglig i slutet av
1800-talet.

Vinet är en så kallad bordeauxblend
och druvorna har växt på Simonsbergs
sydvästsluttningar. Man vinifierade 17
olika vingårdslägen separat och efter
2-3 veckors jäsning med skalen kvar i
musten fick vinet vila på 225-liters fat av
fransk ek i tolv månader. Knappt hälften
av faten var nya och resten 2 respektive
3 år gamla. Vinet är gjort på 48%
cabernet sauvignon, 40% merlot, 6%
petit verdot, 3% cabernet franc och 3%
malbec.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Redan 1682 odlades det druvor på
Rustenberg och hundra år senare var

produktionen uppe i tre tusen lådor
årligen. Sedan 1892 har allt vin
buteljerats på egendomen. Rustenberg
är, med sina 1 200 hektar, den största
egendomen i Stellenbosch. Själva
egendomen är klassad som
nationalpark och är en av de vackraste
vinegendomarna i landet. Neal Martin
från The Wine Advocate beskriver
Rustenberg så här efter sitt besök 2012:

'Rustenberg are one of Stellenbosch’s
grandees. What was pleasing to find
was winemaker Randolph Christians
not resting on his laurels, but really
creating some very well-crafted South
African wines that deliver quality and
superb prices. As an introduction to the
region – you cannot go much wrong
with these.'

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)

Älgfilé med svartvinbärssåsÄlgfilé med svartvinbärssåsÄlgfilé med svartvinbärssåsÄlgfilé med svartvinbärssås

Grillad entrecote med marinerad rödlökGrillad entrecote med marinerad rödlökGrillad entrecote med marinerad rödlökGrillad entrecote med marinerad rödlök

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

LammracksLammracksLammracksLammracks

Oxfilé med ParmesanpotatisOxfilé med ParmesanpotatisOxfilé med ParmesanpotatisOxfilé med Parmesanpotatis

Ugnsstekt karré med smålökar och vinUgnsstekt karré med smålökar och vinUgnsstekt karré med smålökar och vinUgnsstekt karré med smålökar och vin


