
95 kr
/FLASKA

1140 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

12 st

Bonarda, Cabernet Sauvignon, Malbec

14%

750 ml

Catena
Alamos Malbec 2014

Mendoza, Argentina

Doften är stor och moget fruktig med
inslag av körsbär och blåbär. Smaken
är ganska fyllig med bra struktur, mjuka
tanniner ach toner av fat.

VINETVINETVINETVINET
Vinet har lagrats en tid på fat av
amerikansk och fransk ek.

DRUVOR 90% malbec, 5% cabernet
sauvignon och 5% bonarda.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Familjen Catena kom till Argentina från
Italien 1898 och Nicola Catena
planterade sin första Malbec 1902.
Efterhand växte familjeföretaget till ett
av Argentinas största. Nicolas Catena
övertog förvaltningen 1963, då
producerande vingårdarna relativt
stora mängder av vin till den inhemska
marknaden, och därefter fokuserades
under nästkommande två decennier på
den allt mer växande
exportmarknaden. 

Nicolas Catena, professor i
nationalekonomi, reste vid ett flertal
tillfällen för undervisning vid Berkeley
University i Kalifornien. Talrika vinbesök
i Napa Valley gav Nicolas inspiration att
för att han skulle kunna odla lika bra,
om inte bättre vinstockar i argentinska
höglandet i Mendoza. Resultatet lät inte
vänta på sig. De nyplanterade
vinstockarna är jämförbara i kvalitet
med motsvarande kaliforniska och

franska.

Robert Parkers Wine Advocate | 'When
all is said and done, Catena Zapata is
the Argentina winery of reference - the
standard of execellence for comparing
all others.'  Decanter | Man of the Year
2009 Wine Enthusiast | Person of the
Year 2009 &  New World Winery Of the
Year 2009 Der Feinschmecker | Nicolás
Catena | 2011 Life Time Achievement
Wine Spectator Top 100 | Bodega
Catena Zapata, six times in Wine
Spectator Top 100

MATEN OCH VINETMATEN OCH VINETMATEN OCH VINETMATEN OCH VINET

    
Vinet passar bra till smakrika rätter av
kyckling eller fläsk samt till nötkött och
vilt. 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

Kyckling bbqKyckling bbqKyckling bbqKyckling bbq

Kycklingbröst i serranoskinka medKycklingbröst i serranoskinka medKycklingbröst i serranoskinka medKycklingbröst i serranoskinka med
honungsmarinerade rotfrukterhonungsmarinerade rotfrukterhonungsmarinerade rotfrukterhonungsmarinerade rotfrukter

Lammfärsbiffar med olivpotatissalladLammfärsbiffar med olivpotatissalladLammfärsbiffar med olivpotatissalladLammfärsbiffar med olivpotatissallad
och tzatzikioch tzatzikioch tzatzikioch tzatziki

Peppargrillad entrecôtePeppargrillad entrecôtePeppargrillad entrecôtePeppargrillad entrecôte

Timjankryddad viltstekTimjankryddad viltstekTimjankryddad viltstekTimjankryddad viltstek

Vegetarisk FeijoadaVegetarisk FeijoadaVegetarisk FeijoadaVegetarisk Feijoada



169 kr
/FLASKA

1014 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

6 st

Cabernet Sauvignon, Merlot

13,5%

750 ml

Columbia Crest
Cabernet Sauvignon Grand Estates 2013

Columbia Valley, USA

Stor doft av mörka bär, ekfat, kaffe och
vanilj. Smaken är relativt fyllig med en
koncentrerad smak av mörka bär
(svarta vinbär, björnbär...), ekfat, vanilj
och kaffe. Vinet har en rund och mjuk
cabernetsmak men här finns också en
ryggrad av fruktsyra och tanniner. Lång
eftersmak. 

VINETVINETVINETVINET
No 7 på Wine Enthusiast lista 'TOP 100
BEST BUYS 2016'

Druvorna till Grand Estates Cabernet
Sauvignon (98 procent cabernet och 2
procent merlot) kommer till största
delen från Horse Heaven Hills AVA och
Wahluke Slope AVA öster om Cascade
Mountain Range. Bergen skyddar
distrikten från nederbörd och området
är därför ganska torrt. Tre fjärdedelar av
druvorna krossades innan jäsningen
och den sista fjärdedelen gick ner i
jäskaren med hela bär/druvor. Därefter
följde 6-10 dagars urlakning. Den
malolaktiska jäsningen skedde delvis i
ståltankar och delvis på ekfat. Vinet har
lagrats i 16 månader på ekfat - varav en
tredjedel var nya.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Columbia Crest bildades 1983 och
tillhör pionjärerna i Washington State
som är en av USAs bästa regioner för
svalklimatsviner – viner som har en
balans och en friskhet som påminner
om den som finns på många ställen i

Europa. Egendomen är inriktad på att
göra kvalitetsviner men i ganska stora
volymer och till bra priser från AVAs
(Approved Viticultural Areas) eller
distrikt som Coumbia Valley och Horse
Heaven Hills. 

Columbia Crest har tillgång till 1000
hektar vinmarker och chefvinmakaren
heter Juan Munoz-Oca. Man jobbar
med fyra olika vinserier: Two Vines,
Grand Estate-series, H3-series och
Columbia Crest Reserve. Inget lämnas
åt slumpen och Columbia Crest var
bland de första i branschen att använda
sig av så kallade optiska sorteringsbord
för att kunna välja ut de allra bästa
druvorna. 



179 kr
/FLASKA

1074 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

6 st

Corvina, Molinara, Rondinella

14,5%

750 ml

Lenotti
Ripasso Le Crosare 2013

Valpolicella, Italien

Doften är stor med inslag av mörka och
röda bär (solmogna körsbär), choklad,
söta kryddor och örter. Smaken är
medelfyllig och generös med bra
struktur och fina tanniner, pigg syra och
en lång, smakrik eftersmak. 

VINETVINETVINETVINET
Le Frossare är gjord på klassiskt
ripassovis. Efter att druvorna jäst
traditionellt låter man vinet vila under
hösten och sätter sedan igång en andra
jäsning i januari-februari, då man
tillsätter druvrester från framställningen
av amaroneviner (som görs på druvor
som först fått torka). Efter det får vinet
vila på gamla fat i ett år. Vinet är
koncentrerat och generöst i stilen. Gjort
på 70% corvina, 25% rondinella och 5
% molinara.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Claudio Lenottis vingårdar ligger i
utkanten av byn Bardolino. Här
produceras en lång rad viner från de
traditionella röda Valpolicella och
Amarone till vita Soave och söta viner.
En modern vinmakare med traditionella
drag. Man lägger stor vikt på arbetet i
vingårdarna för att säkerställa optimal
frukt att vidareutveckla till stora viner.
Arbetet har belönats i bland annat
Decanter med höga poäng och får ofta
epitetet Good Value for money. En
producent att hålla ögonen på!

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)

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

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

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

Örtgrillat Lamm med rostade primörerÖrtgrillat Lamm med rostade primörerÖrtgrillat Lamm med rostade primörerÖrtgrillat Lamm med rostade primörer

Pizza ai funghiPizza ai funghiPizza ai funghiPizza ai funghi

SalsicciapastaSalsicciapastaSalsicciapastaSalsicciapasta



114 kr
/FLASKA

1368 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

12 st

Cabernet Sauvignon, Melnik, Merlot

14%

750 ml

Preuss Wine Collection
Cabernet Sauvignon, Merlot, Melnik 2014

Strimona Valley, Bulgarien

Doften är ung och bärlig med plommon
och lite viol tillsamman med pepperig
ton. Smaken är ung och syltig med
inslag av plommon, körsbär, violer, lite
ek och pepprig eftersmaken.

VINETVINETVINETVINET
Druvor 50% Melnik, 30% Merlot, 20%
Cabernet Sauvignon



215 kr
/FLASKA

1292 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

6 st

Nerello Mascalese

12%

750 ml

Alta Mora
Etna Rosso 2013

Sicilia, Italien

Doften är ung och komplex med inslag
av smultron, jordgubbar, slånbär,
körsbär och lite blommor. Smaken är
saftig och komplex med inslag av röda
bär, blommor och bra tanniner,
Eftersmaken är rund och balanserad.

VINETVINETVINETVINET
Alta Moras vin Etna Rosso skördas på
1300 meters hjöd vid Vulkanen Etna.
Här växer platorna på svart vulkansk
jord. Drovorna är 100% Nerello
Mascalese. Låg skördeutag och
handplockade druvor ger djup aoch
kvalitét.



224 kr
/FLASKA

1344 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

6 st

Grenache, Mourvèdre, Shiraz

13%

750 ml

Ken Forrester Wines
Three Halves 2011

Stellenbosch, Sydafrika

Utvecklad doft med toner av mogen
mörk frukt, röda bär, kryddor och
mineral. Smaken är medelfyllig, intensi,
de mogna tanninerna och syran är fint
inlindade. Kryddigt avslut. 

VINETVINETVINETVINET
Med inspiration från Rhône har Ken
Forrester gjort en blend på tre druvor
där mourvèdre bidrar med örtigt jordiga
skogstoner, grenache med fyllig frukt
och shiraz med kryddighet. Resultatet
är Three Halves som är mer summan
av de ingående delarna. Vinet lagras 18
månader på franska fat. Vinet görs inte
varje år (bland annat gjorde man ingen
08 eller 10a) och när det produceras så
görs det i små mängder i 'Cellar
Exclusives Range'. Årgång 2011 har nu
utvecklat fina mogna toner.  

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Beläget vid sluttningarna av Helderberg
Mountain, i hjärtat av Sydafrikas mest
kända vindistrikt Stellenbosch, ligger
vingårdarna som kallas ’Home of
Chenin Blanc’. Under årens lopp har
sortimentet av högkvalitativa viner har
fått massiv nationell och internationell
uppmärksamhet med bokstavligen
hundratals utmärkelser och lovord.
Vinerna finns listade på många
ansedda restauranger och exporteras
över hela världen. Ken Forresters
filosofi har alltid varit att skapa ett utbud
av handgjorda, individuellt tillverkade
viner som lämpligt komplement till ett

brett utbud av matstilar och utmärkt
värde.

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)

Forell i folieformForell i folieformForell i folieformForell i folieform

Halstrad gös med puré på morotHalstrad gös med puré på morotHalstrad gös med puré på morotHalstrad gös med puré på morot

Halstrad pilgrimsmussla med gremolataHalstrad pilgrimsmussla med gremolataHalstrad pilgrimsmussla med gremolataHalstrad pilgrimsmussla med gremolata

Saffranspasta med skaldjurSaffranspasta med skaldjurSaffranspasta med skaldjurSaffranspasta med skaldjur

Senaps- och dragonmarinerad abborreSenaps- och dragonmarinerad abborreSenaps- och dragonmarinerad abborreSenaps- och dragonmarinerad abborre


