
104 kr
/FLASKA

624 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

6 st

Grenache, Syrah

14%

750 ml

Domaine de Mourchon
Cotes du Rhone 2014

Cotes du Rhone, Frankrike

Rödfruktig och örtig doft med toner av
hallon, björnbär, sötlakrits, färska örter,
kakao och en hint av peppar. Smaken
är medelfyllig med pigg syra, inlindande
tanniner och koncentrerad fruktighet. 

VINETVINETVINETVINET
Vinet är gjort på 60 % grenache och 40
% syrah, från 40-åriga vinstockar.
Druvorna jästes i betongkar, då man vill
bevara vinets fruktighet och inte tillföra
någon ekfatskaraktär, 

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Côtes du Rhône-Villages-byn Séguret
är belägen i hjärtat av Rhônedalen – en
mil norr om Gigondas – inte långt från
Châteauneuf-du-Pape och är kanske
den vackraste av alla romantiska små
vinproducerande byar vid foten av
Dentelles de Montmirail. Du kan inte
köra bil i den lilla staden. Man får snällt
ställa bilen på den stora
parkeringsplatsen.

På den lilla kvadraten finns emellertid
en liten skylt som visar vinfanatikerna
vägen till en av Rhônedalens
stjärndomäner - Mourchon. Du kör
längs den smala grusvägen (en
mardröm på vintern!) som slingrar sig
runt berget och efter flera hårnålskurvor
nås en imponerande grind och en
pittoresk skönhet tronar på toppen av
berget - Mourchon.

Gården köptes 1998 av Walter

MacKinlay, en skotte med bakgrund
inom IT-branschen och han bor här
med sin familj på den vackra egendom.
Dottern Kate ansvarar för
vintillverkningen tillsammans med sin
make Hugo Levingston. Gården är inte
stor, endast 24 hektar på det branta
berget ovanför staden, men i gengäld
har man stora källare, huggen ur sten i
två våningar under den vackert
restaurerade domänen.

Vingården är redan en sann
superstjärna, och hänvisas till som det
bästa brittiskägda vinslottet i Frankrike!
Man sparar ingen möda på att göra
vinerna bättre - bl.a. med skördeuttag
som är bara hälften så stora som tiden
innan MacKinlay! Odlingen sker så
ekologiskt som möjligt enligt 'lutte
raisonée' - det vill säga att man bara
bekämpar sjukdomar och skador om
man måste för att rädda skörden. 



164 kr
/FLASKA

984 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

6 st

Pinot Noir

13%

750 ml

Winegrowers of Ara
Pathway Pinot Noir 2013

Marlborough, Nya Zeeland

Doften är fylld med söta körsbär,
jordgubbar, hallon, ingefära, örter och
choklad. Smaken är pigg och
balanserad med en bärdominerad
eftersmak.

VINETVINETVINETVINET
Druvorna avstjälkas och får sedan jäsa i
ståltank. Alkoholjäsningen följs av den
malolaktiska jäsningen, som också sker
i tankar. En del vin tappas sedan ur och
lagras sedan på nya ekfat i sex
månader innan den slutliga blandningen
görs och vinet filtreras och buteljeras.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Ara är ett extraordinärt område med en
fantastisk potential vad det gäller
vinodling i Marlborough på sydöns
nordspets på Nya Zeeland. Projektet
består av en grupp vinproducenter som
2002 gick samman för att få bättre
muskler vad det gäller både kapital och
kunnande.  Resultatet blev denna
vingård med sina 420 hektar uppodlade
med vinrankor. Chef för gården är Dr.
Damien Martin från universitetet i
Bordeaux som man hyrt in på
konsultbasis efter hans tidigare lyckade
arbeten på Nya Zeeland. Klimatet är
milt med långa soliga dagar och framåt
kvällen drar havsvindarna in vilket gör
att vinerna får en frisk syra. Själva
jordmånen består av en blandning av
grus och lera.

MATEN OCH VINETMATEN OCH VINETMATEN OCH VINETMATEN OCH VINET

Den här typen av eleganta 'nya världen'
pinot noir-viner passar riktigt bra till
rätter med fin syrlighet och elegans.
Den fina rika frukten kommer fram på
ett bra sätt i mötet med fläsk och fågel,
och vi slår ett slag för en del av den
svenska husmanskosten - prova vinet
till kåldolmar, en riktig hit!

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)

Ångad fläskgyozaÅngad fläskgyozaÅngad fläskgyozaÅngad fläskgyoza

Kåldolmar, gräddsås, mandelpotatisKåldolmar, gräddsås, mandelpotatisKåldolmar, gräddsås, mandelpotatisKåldolmar, gräddsås, mandelpotatis
och rårörda lingonoch rårörda lingonoch rårörda lingonoch rårörda lingon

RatatouillekycklingRatatouillekycklingRatatouillekycklingRatatouillekyckling

Rödbetskroppkaka fylld med fårost,Rödbetskroppkaka fylld med fårost,Rödbetskroppkaka fylld med fårost,Rödbetskroppkaka fylld med fårost,
svarta vinbär och kålsvarta vinbär och kålsvarta vinbär och kålsvarta vinbär och kål

Snabba färsrutor medSnabba färsrutor medSnabba färsrutor medSnabba färsrutor med
medelhavsfyllningmedelhavsfyllningmedelhavsfyllningmedelhavsfyllning

Sprängd anka orangeSprängd anka orangeSprängd anka orangeSprängd anka orange



174 kr
/FLASKA

2088 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

12 st

Cabernet Sauvignon, Syrah, Viognier

14,5%

750 ml

Montes
Syrah Montes Alpha 2012

Colchagua Valley, Chile

Stor doft av mörka bär, kryddor och
salmiak med toner av choklad. Kryddig
och intensivt bärig smak av mörka bär,
kryddor och mineral. Inslag av lakrits
och choklad. Lång härlig eftersmak med
inlindade tanniner. 

VINETVINETVINETVINET
No 37 Wine Spectator Top 100! 92 p

Första årgången av det här vinet
gjordes 1999. Vinet görs på syrah med
en liten nypa cabernet sauvignon och
viognier i mixen och lagras i ett år på
franska ekfat. 

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Montes var och är en av de verkliga
pionjärerna i den chilenska vinnäringen.
Egendomen grundades 1987 av Aurelio
Montes and Douglas Murray som båda
jobbade i vinbranschen och ville göra
vin som rejält höjde standarden på
landets viner. 1988 anslöt Alfredo
Vidaurre och Pedro Grand och
egendomen Discover Wine var född i
Colchagua Valley - en egendom som
sedan bytte namn till Montes.

Första vinet var den nu smått
legendarisk Montes Alpha Cabernet
Sauvignon - som fick fantastiska
recensioner av vinkritiker runt om i
världen - och Montes blev snabbt kända
som en av de absolut bästa
egendomarna i Chile. Montes var också
en av de första att experimentera med

syrah och vingårdar som var planterade
på bergssluttningarna (som i Europa)
snarare än nere i de bördiga
dalgångarna.

Idag har man 100-tals hektar vinmark i
områden som Colchagua, Curicó,
Apalta och man gör även vin i Argentina
(Kaiken Wines) och USA (Napa Valley).
1996 skapade man sitt första
premiumvin - Montes Alpa M - som är
en bordeauxblandning (cabernet
sauvignion, cabernet franc, merlot och
petit verdot) följt av Montes Folly (100
procent syrah) och Montes Purple
Angel (92 procent carmenère).

I stilen är vinerna moderna (de lagras
ofta på ny fransk ek) men med stort
fokus på terroir och vingård.
Vinmakaren Aurelio Montes menar att
bra viner görs till 80 procent i vingården
och 20 procent i källaren. Man jobbar
därför med perfekt mogna druvor och
skördar de på morgontimmarna för att
få så fräsch frukt som möjligt till
vinkällaren. Montes är också
hållbarhets-certifierade av National
Wine Industry Sustainability Code
Certification.



209 kr
/FLASKA

1254 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

6 st

Monastrell, Shiraz

14%

750 ml

First Drop Wines
Half and Half Barossa Shiraz Monastrell 2012

Barossa Valley, Australien

VINETVINETVINETVINET
Half and Half Shiraz-Monastrell är
tillverkad av lika delar Shiraz och
Monastrell (Mourvèdre) från Jim
Vineyard i Barossa Valley. Vinet
utvecklar fina mjuka toner tack vare 3-4
års lagring på gamla franska och
amerikanska ekfat. Resultatet blir ett vin
med dofter av körsbär, viol och lakrits.
Smaken är kraftfull med nyanser av
svart vinbär och körsbär och inslag av
nymalen peppar. 

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Vinmakaren Matt Gant tillhör den nya
skolan i Barossa Valley då han
producerar enastående viner som drar
åt det eleganta hållet. Han har bl a
utsetts till Young Winemaker of The
Year två gånger. Projektet First Drop
Wines grundade Matt tillsammans med
sin vän John Retsas 2004. De äger inga
vingårdar, inte ens ett vineri, utan köper
in de druvor de anser håller hög kvalitet
och hyr sedan in sig i ett vineri och
producerar sina viner. De använder
druvor från de bästa distrikten såsom
Barossa Valley, McLaren Vale
och Adelaide Hills. Vinerna från First
Drop håller samtliga en mycket hög
kvalitet.



129 kr
/FLASKA

774 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

Hoopenburg
Integer Syrah Mouvèdre Carignan 2012

Stellenbosch, Sydafrika

Doften är stor med inslag av mörka bär
och en fin kryddighet. Smaken är fyllig
med pigga tanniner och komplex mörk
frukt med örtiga toner och lång,
fruktdriven eftersmak. En mycket bra
syrah med fint djup och solmogen frukt.

VINETVINETVINETVINET
Produktionen av vinserien Integer är
begränsad till ett fåtal fat. Druvorna till
vinet avstjälkas och får kallmacerera,
utan föregående krossning, i öppna
jäskar. Efter tio dagar drar
alkoholjäsningen igång naturligt och
pågår i knappt två veckor, varefter vinet
får vila en dryg vecka i karen. Sedan
pressas musten och dras om till ekfat,
40% ny ek, där den genomgår
malolaktisk jäsning. 

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
ljust kött eller 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)

Asiatiska barbequekambenAsiatiska barbequekambenAsiatiska barbequekambenAsiatiska barbequekamben

BBQ-BurgareBBQ-BurgareBBQ-BurgareBBQ-Burgare

Burgare med marinerad fetaostBurgare med marinerad fetaostBurgare med marinerad fetaostBurgare med marinerad fetaost

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

Het karré med chili ochHet karré med chili ochHet karré med chili ochHet karré med chili och
äppelcidervinägeräppelcidervinägeräppelcidervinägeräppelcidervinäger

Peppargrillad entrecôtePeppargrillad entrecôtePeppargrillad entrecôtePeppargrillad entrecôte



199 kr
/FLASKA

2388 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

12 st

Pinot Noir

13,5%

750 ml

Secret Cellars
Pinot Noir 2014

Santa Lucia Highlands, USA

Stor doft med toner av svarta vinbär,
plommon, ceder, choklad, läder och
kaffebönor. Smaken är fyllig och stram
med unga frukttoner och elegant
eftersmak.

VINETVINETVINETVINET
Svala Santa Lucia Highlands är en av
de absolut bästa platserna för den
kinkiga druvan pinot noir. I det här vinet
har druvan fått sällskap av 10 % syrah
för att ge ännu mer djup och höja
komplexiteten. Secret Cellars skördar
druvorna tidigt på morgonen och alla
klasarna avstjälkas för att undvika
gröna toner i vinet. Druvorna får jäsa i
små tankar och efter jäsning lagras
vinet i 14 månader på franska ekfat
innan buteljering.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Secret Cellars skördar sina pinot
noirdruvor i Santa Lucia Highland och
cabernet sauvignon i Paso Robles. De
anser nämligen att de olika regionerna
passar bäst för respektive druva. Fokus
ligger på smakrik frukt och en
fathantering som tillför vinerna
ytterligare karaktär. Producenten har
fått åtskilliga utmärkelser för sina
balanserade viner. 


