
149 kr
/FLASKA

1788 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

12 st

Merlot, Sangiovese

13,5%

750 ml

Marchesi Mazzei
Ser Lapo 2013

Chianti Classico, Italien

Stor och mörkfruktig doft med toner av
mörka körsbär, björnbär, choklad,
kaffebönor och fat. Kryddig och fruktig
smak med inslag av körsbär, fat, läder,
lakrits och mörk choklad. Fin balans
mellan syra och tanniner. Långt och
smakrikt avslut.

VINETVINETVINETVINET
Klassisk Chianti gjord på 90 procent
sangiovese och tio procent merlot från
kalkrik jordmån. Druvorna skördades för
hand i slutet av september. Vinmakare
Carlo Ferrini lät vinet jäsa i ståltank för
att sedan lagras i tolv månader på 225
liter stora franska ekfat (varav häften
var nya). Historisk kuriosa för Ser Lapo
är att namnet kommer från
deras anfader Ser Lapo Mazzei. Han
var den första att nämna Chianti i skrift
(16 december 1398). Etiketten avbildar
detta dokument. 

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Familjen Mazzei har en anrik historia;
de har verkat inom italiensk
vinproduktion i över 600 år. Slottet
Castello di Fonterutoli ligger strax söder
om Castelina i Chianti och har varit i
familjens ägo sedan 1435 men
vinkällaren är idag bland de
modernaste i Chianti. Marchesi Mazzei
drivs nu av bröderna Filippo och
Francesco Mazzei och de äger tre
vinegendomar. Den ursprungliga i
Chianti har 117 ha varav 80% är
planterade med sangiovese men också

merlot, cabernet sauvignon och
malvasia. De har 36 olika kloner av
sangiovese vilket bidrar till stor
komplexitet. På 1990-talet köpte
familjen egendomen Belguardo i
Maremma i Toscana, där 34 ha
planterade med vinstockar.
Huvuddruvorna där är cabernet
saivignon, cabernet franc och
sangiovese. För tio år sedan
förvärvades den tredje egendomen,
Zisola, på sydöstra Sicilien. Odlingarna
omfattar 21 ha och här handlar det om
traktens stora druva nero d ´Avola som
ger kraftfulla vin med stor karaktär.

Mazzei är en av de producenter i
Toscana som har störst spännvidd på
sin altitud. Deras fem olika
vingårdslägen (som i sin tur är indelade
i 120 st odlingslotter) ligger mellan 200
möh och 500 möh. Detta, tillsammans
med deras 36 olika kloner av
sangiovese, gör att få producenter i
Toscana har så många komponenter att
jobba med. 80% av deras stockar är
sangiovese och resterande är merlot,
cabernet sauvignon, malvasia nera och
colorino. En stor mängd mikrojästankar
gör att varje odlingslott kan vinifieras
separat.

Det kvalitetsinriktade arbete har gjort
Mazzei till ett av de absolut mest
prisbelönta vinhusen i Toscana:

Gambero Rosso
Tilldelats “3 Bicchieri” 32 gånger
(#1 i Toscana, #5 i Italien)

Wine Spectator
Tilldelats över 90 poäng 76 gånger



189 kr
/FLASKA

1134 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

6 st

Sauvignon Blanc

12,5%

750 ml

Vignobles André Lurton
Chateau de Cruzeau 2006

Pessac-Léognan, Frankrike

Stor och aromatisk doft av gul frukt
(plommon, citrus), nötter, hö med inslag
av mandelmassa och blommo. Smaken
är precis och nyanserad med
förvånansvärt pigg syra och toner av
citrus, gula äpplen, bivax, gräs, ekfat
och mandelmassa. En riktigt fräsch
06:a! 

VINETVINETVINETVINET
De torra, vita vinerna från Péssac-
Léognan var några av de absolut bästa
bordeauxerna från den intressanta
årgången 2006. Druvorna till Château
de Cruzeau handplockades. Vinet fick
sedan jäsa samt ligga på sin jästfällning
i franska ekfat. Resultatet är ett vin fyllt
av fräschör från sauvignon blancdruvan
och en härlig ekfatsintegration. 

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Firman André Lurton, är en legnd i
bordeaux och övriga världen. Här har
man med tradition, innovation alltid gjort
vin som har exporterat världen över.
Klassiska viner som har har fått
stämpeln som rena och druvtypiska
med klass och stil. Firman startades år
1889 och André tog över företaget år
1956 sedan dess har André ständigt
utvecklat vinifiering av fina viner från
Bordeaux.

'I am a dedicated winemaker who has
been searching for the best soils and
micro-climates in Bordeaux for over fifty
years in order to produce outstanding

wines. I personally oversee work in my
vineyards as well as all stages of wine
production, combining traditional
expertise with the latest technology. My
name on the label is a guarantee of
irreproachable quality, recognised
around the world.' André Lurton.



199 kr
/FLASKA

2388 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

12 st

Cabernet Sauvignon, Grenache, Merlot, Shiraz

15%

750 ml

De Lisio Wines
Quarterback 2013

McLaren Vale, Australien

Vinet har en stor och inbjudande doft
med inslag av söta kryddor, mogna
mörka körsbär, plommon, blåbär och
choklad. Smaken är fyllig, med
inlindade tanniner och varm fruktighet
samtidigt som det lyckas behålla en fin
balans. Lång, fruktdriven och kryddig
eftersmak.

VINETVINETVINETVINET
Quarterback is back! Ny årgång av stor
kundfavorit. Vinet är en 'blend' på
shiraz, cabernet sauvignon, merlot och
grenache. Efter avslutad jäsning
tillbringade vinet 15 månader på ekfat,
varav endast 10 % är nya. 2013 är en
mycket bra årgång i McLaren Vale.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Tony De Lisio har jobbat med vin i över
25 år och 2000 sa han upp sig för att
buteljera vin under egen etikett.
Filosofin är enkel -  all kraft läggs i
vingården för att få så bra druvor som
möjligt att göra vin av. Detta skapar
möjligheter att göra så lite som möjligt i
källaren och fortfarande producera vin i
toppklass. Husets Grenache och Shiraz
samt Kristyna har belönats med 95-96 p
av Robert Parkers Wine Advocate.

De Lisio Wines vill förutom att försöka
nå fantastiska resultat med sina viner
också få igång en debatt med, eller en
reaktion från sina konsumenter. De
menar också att vin ofta berör och att
nästan alla har en åsikt när det kommer

till just vin. Något som det inte är svårt
att skriva under 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)

BBQ-BurgareBBQ-BurgareBBQ-BurgareBBQ-Burgare

BBQ-marinerad entrecôte medBBQ-marinerad entrecôte medBBQ-marinerad entrecôte medBBQ-marinerad entrecôte med
kreolspettkreolspettkreolspettkreolspett

Grillad LammstekGrillad LammstekGrillad LammstekGrillad Lammstek

Hel grillad fläskkarré med sesam-BBQ-Hel grillad fläskkarré med sesam-BBQ-Hel grillad fläskkarré med sesam-BBQ-Hel grillad fläskkarré med sesam-BBQ-
sås och gurksalsasås och gurksalsasås och gurksalsasås och gurksalsa

Högrev på grillenHögrev på grillenHögrev på grillenHögrev på grillen



89 kr
/FLASKA

1068 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

12 st

Tinta Amarela, Tinta Barroca, Tinta Roriz, Touriga Franca/Touriga Francesa

12,5%

750 ml

Sogevinus Fine Wines
Doural Douro Red 2015

Douro, Portugal

Ungdomlig doft med toner av körsbär,
plommon, björnbär, örter, kanel och
choklad. Smaken är fruktig med mjuka
tanniner, fin fyllighet och lite kryddigt
avslut.

VINETVINETVINETVINET
Doural är ett Terras Durienses-vin från
Dourodalen och är gjort på de klassiska
portvinsdruvorna som trivs allra bäst
just här. Det är fruktigt, mjukt och
lättsamt vin som är lätt att kombinera till
till mat - framför allt olika kötträtter. 

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Sogevinus Fine Wines Group fokuserar
sin verksamhet på produktion av
högkvalitativa Portviner och röda
bordsviner från Douro. Deras främsta
mål är att främja dynamik och
kompetens från vingårdarna till kundens
bord. Sogevinus är ett företag som
erbjuder ett av de mest omfattande
sortimenten av portviner och framförallt
"Colheita" portvin - en
årgångsbetecknad tawny port som
lagras länge på fat innan det släpps på
marknaden.



109 kr
/FLASKA

1308 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

12 st

Carignan, Grenache, Mourvèdre, Syrah

14%

750 ml

Vidal-Fleury
Ventoux Rouge 2015

Cotes du Rhone, Frankrike

Stor örtig doft med inslag av mörka bär,
kryddor och lakrits. Medelfyllig till fylllig
rund och bärig smak med koncentrerad
frukt och kryddor. Fina inlindade
tanniner och lång eftersmak med inslag
av salmiak och peppar. Lång, mogen
eftersmak med fantastisk balans, kraft
och elegans.

VINETVINETVINETVINET
Ett av de bästa Côtes du Rhône-vinerna
i prisklassen, i vårt tycke lika bra som
Guigals motsvarighet. Vidal-Fleurys
Côtes du Rhône är gjord på  65%
grenache, 20% syrah, 10% mourvèdre
och 5% carignan. 70 procent av vinet
har lagrats på ståltank och resten på
stora foudres.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Vidal-Fleury grundades 1781 och ligger
i norra Rhône i Côte-Rôtie. Det är det
enda vinhuset i Rhône som gjort vin
utan uppehåll sedan 1781. Man äger en
stor mängd fina vingårdar i norra Rhône
men köper även in bra druvor från
övriga Rhônedalen. Det mesta av vinet
exporteras och det har alltid haft ett gott
rykte om sig. 

Domaine Guigal köpte Vidal-Fleury
1984. Marcels pappa, Etienne, hade
utbildat sig och arbetat hos Vidal-Fleury
i sin ungdom. 2008 byggde man en helt
ny vinkällare och kvaliteten har bara
fortsatt att förbättras de senare åren. Nu
har man ett eget vinmakarteam och i

stort sett alla viner lagras lite extra
innan de släpps till försäljning. 

Husets flaggskepp är Côte-Rôtie La
Chatillone i Côte-Blonde men man gör
toppviner i så gott som alla de kända
Rhône-distrikten. Ännu så länge är
priserna mycket modesta vilket gör att
egendomens viner ofta tillhör områdets
riktiga fynd. 



229 kr
/FLASKA

2748 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

12 st

Carignan, Cinsaut, Grenache, Syrah

14%

750 ml

Domaine Anne Gros & Jean-Paul Tollot
Les Fontanilles 2014
Minervois la Liviniere, Frankrike

Stor och inbjudande doft av mörka
körsbär, björnbär, svarta vinbär, färska
örter, lavendel, mineral och lite peppar.
Smaken är fyllig och generös med
mjuka tanniner och ett fruktigt och långt
avslut. 

VINETVINETVINETVINET
Klassisk Minervois från
superduon Anne Gros och Jean-Paul
Tollot! Vinet är gjort på syrah och
grenache (från 25 år gamla vinstockar)
samt cinsault och carignan (mer än 50
år gamla stockar). Vingården omfattar 3
hektar och är omgiven av skyddande
tallskog. Hälften av vinet lagras i
ståltank och resterande hälft på ekfat.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
De två legendariska
Bourgogneproducenterna Anne Gros
och Jean-Paul Tollot startade det här
samarbetet i Minervois i mitten av 00-
talet. Första årgången var 2008.
Anledningen till att de valde just
Cazelles i norra Minervois hade förstås
att göra med 'le terroir' - en blandnig av
kalksten, lera och sandsten på en höjd
som liknade förutsättningarna i
Bourgogne. Här kunde de också hitta
riktigt bra druvor från gamla stockar att
göra personliga viner av som framhäver
druvornas särskilda elegans. 

Gros och Tollot har en tydlig filosofi om
att bevara de gamla vinstockarna och
vingårdens ekosystem. Med tanke på

deras framgångsrika bakgrund är det
kanske ingen överraskning att vinerna
inte liknar någonting annat i Minervois,
eller någon annanstans i Languedoc.
Många som provar dem brukar snarare
säga att vinerna påminner om... alldeles
riktigt; Bourgogne.

 

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)

Högrevsgryta med kantarellerHögrevsgryta med kantarellerHögrevsgryta med kantarellerHögrevsgryta med kantareller

Lammracks med rosmarinrostad potatisLammracks med rosmarinrostad potatisLammracks med rosmarinrostad potatisLammracks med rosmarinrostad potatis
och rödvinsskyoch rödvinsskyoch rödvinsskyoch rödvinssky

Lammstek med örtiga flageoletbönorLammstek med örtiga flageoletbönorLammstek med örtiga flageoletbönorLammstek med örtiga flageoletbönor

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

Stekt lammfilé med rosmarin, murklorStekt lammfilé med rosmarin, murklorStekt lammfilé med rosmarin, murklorStekt lammfilé med rosmarin, murklor
och majrovoroch majrovoroch majrovoroch majrovor

Timjan och vitlöksspäckad kyckling Timjan och vitlöksspäckad kyckling Timjan och vitlöksspäckad kyckling Timjan och vitlöksspäckad kyckling 


