
214 kr
/FLASKA

1284 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

6 st

Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot

13%

750 ml

Chateau Lamothe-Cissac
Vieilles Vignes 2009

Haut-Médoc, Frankrike

Stor, imponerande doft full av fruktiga
nyanser av mogna bär som björnbär,
svarta vinbär och med nyanserade
ektoner. Medelfyllig till fyllig rund smak
med svarta vinbär och körsbär,
cederträ, tobak, behaglig syra och
silkiga tanniner. Lång, balanserad
eftersmak med lite torkade frukter. 

VINETVINETVINETVINET
Ny lysande årgång av Lamothe-Cissacs
Vieilles Vignes som kommer i snygg
trälåda. Årgång 2009 tillhör de där som
kallats 'the vintage of the
century'. Druvorna till detta vin kommer
från Lamothe-Cissacs äldsta stockar
med en ålder på upp till 70 år. Man
producerar endast detta vin de absolut
bästa årgångarna. Första årgången var
1988.

Durvsammansättning: 73 % cabernet
sauvignon, 20 % merlot, 5 % petir
verdot och 2 % cabernet franc. Vinet
har lagrats i 15 månader på nya ekfat.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Vincent Fabre äger totalt 4 slott  i Haut-
Médoc: flaggskeppet Château
Lamothe-Cissac, Château La Tonnelle,
Château le Chene och Château
Fonsèche. Vincent är ansvarig för
Domaines Fabre och kontrollerar allt
från odling till export, vilket är ovanligt i
detta berömda område. Vincents far
köpte slottet 1964, och sedan dess har
familjen arbetar outtröttligt för att få

odlingar och slott i toppform. Under
tiden har Vincent varit en engagerad
vinpolitiker, som har varit med i
styrelsen för föreningen Haut-Médocs
tillverkare och har deltagit i
utformningen av den nya lagstiftningen
kring Cru Bourgeois klassificeringen.
Vincent är också en ledande medlem av
den berömda vinridderordenen La
Confrérerie du Bontemps du Médoc. På
fritiden är Vincent en passionerad
maratonlöpare och ordförande i det
berömda Marathon du Médoc.

MATEN OCH VINETMATEN OCH VINETMATEN OCH VINETMATEN OCH VINET

Utmärkt till kraftiga rätter av nötkött,
smakfulla fågelrätter, lamm, mogna
ostar.

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)

Ankbröst med smörstektaAnkbröst med smörstektaAnkbröst med smörstektaAnkbröst med smörstekta
jordärtskockorjordärtskockorjordärtskockorjordärtskockor

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

Oxfilé ProvencaleOxfilé ProvencaleOxfilé ProvencaleOxfilé Provencale

Ryggbiff med potatis- ochRyggbiff med potatis- ochRyggbiff med potatis- ochRyggbiff med potatis- och
jordärtskocksgratängjordärtskocksgratängjordärtskocksgratängjordärtskocksgratäng



249 kr
/FLASKA

2988 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

12 st

Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot

13%

750 ml

Chateau Lamothe-Cissac
Vieilles Vignes 2009

Haut-Médoc, Frankrike

Stor, imponerande doft full av fruktiga
nyanser av mogna bär som björnbär,
svarta vinbär och med nyanserade
ektoner. Medelfyllig till fyllig rund smak
med svarta vinbär och körsbär,
cederträ, tobak, behaglig syra och
silkiga tanniner. Lång, balanserad
eftersmak med lite torkade frukter. 

VINETVINETVINETVINET
Ny lysande årgång av Lamothe-Cissacs
Vieilles Vignes som kommer i snygg
trälåda. Årgång 2009 tillhör de där som
kallats 'the vintage of the
century'. Druvorna till detta vin kommer
från Lamothe-Cissacs äldsta stockar
med en ålder på upp till 70 år. Man
producerar endast detta vin de absolut
bästa årgångarna. Första årgången var
1988.

Durvsammansättning: 73 % cabernet
sauvignon, 20 % merlot, 5 % petir
verdot och 2 % cabernet franc. Vinet
har lagrats i 15 månader på nya ekfat.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Vincent Fabre äger totalt 4 slott  i Haut-
Médoc: flaggskeppet Château
Lamothe-Cissac, Château La Tonnelle,
Château le Chene och Château
Fonsèche. Vincent är ansvarig för
Domaines Fabre och kontrollerar allt
från odling till export, vilket är ovanligt i
detta berömda område. Vincents far
köpte slottet 1964, och sedan dess har
familjen arbetar outtröttligt för att få

odlingar och slott i toppform. Under
tiden har Vincent varit en engagerad
vinpolitiker, som har varit med i
styrelsen för föreningen Haut-Médocs
tillverkare och har deltagit i
utformningen av den nya lagstiftningen
kring Cru Bourgeois klassificeringen.
Vincent är också en ledande medlem av
den berömda vinridderordenen La
Confrérerie du Bontemps du Médoc. På
fritiden är Vincent en passionerad
maratonlöpare och ordförande i det
berömda Marathon du Médoc.

MATEN OCH VINETMATEN OCH VINETMATEN OCH VINETMATEN OCH VINET

Utmärkt till kraftiga rätter av nötkött,
smakfulla fågelrätter, lamm, mogna
ostar.

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)

Ankbröst med smörstektaAnkbröst med smörstektaAnkbröst med smörstektaAnkbröst med smörstekta
jordärtskockorjordärtskockorjordärtskockorjordärtskockor

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

Oxfilé ProvencaleOxfilé ProvencaleOxfilé ProvencaleOxfilé Provencale

Ryggbiff med potatis- ochRyggbiff med potatis- ochRyggbiff med potatis- ochRyggbiff med potatis- och
jordärtskocksgratängjordärtskocksgratängjordärtskocksgratängjordärtskocksgratäng



249 kr
/FLASKA

1494 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

6 st

Cabernet Sauvignon, Cinsaut, Grenache, Syrah, Viognier

14,5%

750 ml

Boekenhoutskloof
Chocolate Block 2014

Franschhoek, Sydafrika

Stor doft av mogna mörka bär. Smaken
är fyllig med varm, mogen frukt av
svarta vinbär, rostade fat, kaffe och
toner av choklad. Lång, fruktdriven
eftersmak.

VINETVINETVINETVINET
En Sydafrikans klassiker i ny årgång.

DRUVOR 73% Syrah, 12% Cabernet
Sauvignon, 10% Grenache Noir, 4%
Cinsault, 1% Viognier.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Boekenhoutskloof är en av de absolut
bästa producenterna i Sydafrika. Marc
Kent heter den nästan legendariske
vinmakaren som producerar vinerna
med så lite inblandning som möjligt. Allt
för att vinerna ska vara så naturliga från
sitt ursprung som möjligt. Egendomen
ägs av ett investmentbolag där de sju
stolarna på etiketten symboliserar
ägarna. Toppvinerna från egendomen
är deras Syrah, Cabernet Sauvignon
samt Chocolate Block.

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)

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

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



99 kr
/FLASKA

594 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

6 st

Merlot, Sangiovese

12,5%

750 ml

Lenotti
Rosso Passo 2015

Veneto, Italien

Doften är fruktig och bärig med inslagDoften är fruktig och bärig med inslagDoften är fruktig och bärig med inslagDoften är fruktig och bärig med inslag
av körsbär, tranbär, sötlakritts ochav körsbär, tranbär, sötlakritts ochav körsbär, tranbär, sötlakritts ochav körsbär, tranbär, sötlakritts och
kanel. Smaken är mjuk och fruktdriven ikanel. Smaken är mjuk och fruktdriven ikanel. Smaken är mjuk och fruktdriven ikanel. Smaken är mjuk och fruktdriven i
medelfyllig stil med balanserad syra.medelfyllig stil med balanserad syra.medelfyllig stil med balanserad syra.medelfyllig stil med balanserad syra.

VINETVINETVINETVINET
Vinet är gjort på lika delar sangiovese
och merlot. Druvorna kommer från
moränrika vingårdar vid sluttningarna
på den östra sidan av Gardasjön. Vinet
har jäst 6-8 dagar i rostfria ståltankar
vid realativt låg temperatur för att
bevara så mycket frukt som möjligt i
doft och smak.

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)

Grillad urbenad dilammrygg Grillad urbenad dilammrygg Grillad urbenad dilammrygg Grillad urbenad dilammrygg 

Italienskt lamm med haricots verts ochItalienskt lamm med haricots verts ochItalienskt lamm med haricots verts ochItalienskt lamm med haricots verts och
polentapolentapolentapolenta

Kantarellpasta med kalvfrikadellerKantarellpasta med kalvfrikadellerKantarellpasta med kalvfrikadellerKantarellpasta med kalvfrikadeller

Klassisk LasagneKlassisk LasagneKlassisk LasagneKlassisk Lasagne

Marinerad lagrad ost med rostad sesamMarinerad lagrad ost med rostad sesamMarinerad lagrad ost med rostad sesamMarinerad lagrad ost med rostad sesam

SalsicciapastaSalsicciapastaSalsicciapastaSalsicciapasta



159 kr
/FLASKA

954 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

6 st

Grenache, Tempranillo

14%

750 ml

Bodegas Luis Canas
Crianza 2014

Rioja, Spanien

Nya årgången av Luis Cañas CrianzaNya årgången av Luis Cañas CrianzaNya årgången av Luis Cañas CrianzaNya årgången av Luis Cañas Crianza
har en klassisk doft av röda bär, kryddorhar en klassisk doft av röda bär, kryddorhar en klassisk doft av röda bär, kryddorhar en klassisk doft av röda bär, kryddor
och ekfat. Smaken är medelfyllig ochoch ekfat. Smaken är medelfyllig ochoch ekfat. Smaken är medelfyllig ochoch ekfat. Smaken är medelfyllig och
välbalanserad med fin frukt- ochvälbalanserad med fin frukt- ochvälbalanserad med fin frukt- ochvälbalanserad med fin frukt- och
bärintensitet med inlindade rundabärintensitet med inlindade rundabärintensitet med inlindade rundabärintensitet med inlindade runda
tanniner och lång eftersmak.tanniner och lång eftersmak.tanniner och lång eftersmak.tanniner och lång eftersmak.

VINETVINETVINETVINET
'Year after year this is a reference in the
Crianzas, and a very good value.' säger
The Wine Advocate om Luis Cañas
Crianza. Vinet görs på mestadels
tempranillo men en liten skvätt
garnacha från vingårdar i deldistriktet
Rioja Alavesa (som ger de mest
eleganta vinerna i Rioja). Druvorna
kommer från lite yngre stockar - men
som ändå har en genomsnittlig ålder på
30 år. De jäser och macererar (urlakas)
i 20 dagar vid en temperatur av 26
grader och lagras sedan i 12 månader
på en blandning av redan använda
amerikanska och franska ekfat.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Bodegas Luis Canas äger omkring 110
hektar vinstockar i Rioja Alavesa som är
det underdistrikt i Rioja som ger några
av de mest eleganta vinerna. Detta
förstärks av 200 hektar med
långtidskontrakt, spridda över 815
vingårdslägen.

Egendomen grundades 1970 av Luis
Cañas (född 1928) som hade siktet
inställt på att göra kvalitetsviner. 1989
tog hans son, Jean Luis Cañas, över

ledarskapet för firman och fortsatte
samma principfasta och
kvalitetsmedvetna arbete med att göra
allt bättre viner.. 1994 invigde
egendomen sin nya och helt moderna
källare. Och i dag gör man en handfull
röda (mestadels på termpranillo men
också lite graciano och en del
'experimentella' druvsorter) och ett vitt
vin (på viura och malvasia) från några
fantastiska lägen och ofta från gamla
stockar. 

Luis Cañas viner genomsyras av
underbar renhet och finess. Man lyckas
väl genom att balansera på den fina
linjen mellan modernism och klassicism
och omfamna dygderna från två.
Dessutom finner vi att dessa viner
framkallar en fin ursprungskänsla, något
som inte alla Riojaviner gör i dag.

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)

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

Grillade lammkotletter, merguez ochGrillade lammkotletter, merguez ochGrillade lammkotletter, merguez ochGrillade lammkotletter, merguez och
paprikorpaprikorpaprikorpaprikor

Hel grillad ryggbiffHel grillad ryggbiffHel grillad ryggbiffHel grillad ryggbiff

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

OxsvansraguOxsvansraguOxsvansraguOxsvansragu

Stekt Chorizo med varm rotfruktssalladStekt Chorizo med varm rotfruktssalladStekt Chorizo med varm rotfruktssalladStekt Chorizo med varm rotfruktssallad



171 kr
/FLASKA

2052 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

12 st

Tempranillo

14%

750 ml

Condado de Haza
2012

Ribera del Duero, Spanien

Ung, rödfruktig doft med rostad
fatkaraktär och toner av mörka körsbär,
plommon, torkade jordgubbar, mullbär,
tobak och örter. Smaken är djup och
fyllig med tydliga, unga tanniner. Lång
och nyanserad eftersmak. Vinner på
lagring.

VINETVINETVINETVINET
Enligt Wine Spectator är 2012 den
bästa årgången någonsin av Condado
de Haza. Tidningen utsåg vinet till nr 18
på sin ansedda Top 100-lista
2016! Vinmakaren Alejandro Fernandez
har idag flera olika vingårdar på de
bästa markerna längs floden Duero i
Ribera del Duero. 1987 lyckades han
komma över 80 hektar nära staden
Haza. Eftersom dessa marker har
sådana unika egenskaper bestämde
han sig för att grunda en ny vingård just
här; Condado de Haza. Helt
självförsörjande på druvor var han dock
inte förrän 1993, då han kunde släppa
vin exklusivt från bodegan. Idag
omfattar egendomen 200
hektar. Condado de Hazas marker
ligger i perfekta sydsluttningar, vilket
garanterar optimal solexponering.
Vinerna kännetecknas av en
anmärkningsvärd smakrikedom och
mjukhet. Även om de besitter en
utmärkt lagringspotential är de njutbara
redan vid släpp.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN

Alejandro Fernandez är en av
vinvärldens stora personligheter. I sin
strävan efter kvalitet och åter kvalitet
har han nästan passerat en milstolpe
får varje årgång han har producerat.
Det hela tog sin början när han 1972
köpte en gård i Ribera del Duero. Hans
mål var enkelt - att producera vin i
världsklass av Spaniens nationaldruva
Tempranillo. Idag står Alejandro
Fernandez bakom viner
som Pesquera, El Vinculo och Condado
de Haza.



119 kr
/FLASKA

714 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

6 st

Nero d´Avola

14%

750 ml

Cusumano
Nero d´Avola 2014

Sicilia, Italien

Doften är ung och komplex med
nyanser av körsbär, sötlakrits, choklad,
torkad frukt och mineral. Smaken är
ung, medelfyllig, kryddig och smakrik
med pigg syra och fina tanniner. Lång
och generös eftersmak. 

VINETVINETVINETVINET
Cusumanos Nero d Avola är gjord på
druvsorten med samma namn. Det är
Siciliens viktigaste blå druva som ger
viner med en mörk härlig frukt och
runda lite kryddiga smaker. Här
dessutom från en årgång som hyllas av
både vinbönder och vinkritiker
(årgången får 97 poäng av Wine
Advocate). Det är helt enkelt en av de
bästa introduktionerna till Sicilien och
öns viner som vi hittat. 

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Vingården Cusumano är imponerade
502 hektar stor och breder ut sig runt
Palermo. Företaget har utvecklats
enormt de senaste åren när bröderna
Alberto och Diego tog över vingården
efter deras far.De har en gedigen
kunskap om vinproduktion och har gjort
stora investeringar i modern vinteknik
för att kunna expandera sin produktion
till det dubbla.

Idag odlar man inhemska druvor men
också klassiska druvor som t. ex.
cabernet sauvignon och merlot. Vissa
växtplatser ligger 700 meter över havet
och man investerar även i nya marker

för att utvidga produktionen som idag är
ca 3 miljoner liter. Produktionen en till
stor del högkvalitativa bordsviner men
man gör också riktiga toppviner, som
Noá, som är deras flaggskepp idag.
Vinet är en blandning på nero d´avola
merlot och cabernet sauvignon. 

Vingården växtplatser är följande:
Ficuzza 189 hektar, Presti e Pegni 70,
San Giacomo 140 hektar, Milioto 3
hektar, Monte Pietroso 30 hektar,
Monreale Marchesa 50 hektar och
Buonivini 20 hektar. Samtliga
växtplatser ligger runt Palermo.


