
199 kr
/FLASKA

1194 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

6 st

Graciano, Tempranillo

14%

750 ml

Finca Valpiedra
Reserva 2009

Rioja, Spanien

Stor och utvecklad doft av mörka och
röda bär, plommon, trorkad frukt, tobak,
torkade örter, vanilj, cederträ och krita.
Smaken är koncentrerad med en
generös fruktighet och toner av fat och
kryddor. Eftersmaken är lång och
välstrukturerad. 'Oldschool' och väldigt
härlig i sin mognad. 

VINETVINETVINETVINET
Finca Valpiedra Reserva görs på
mestadels (över 96 procent)
tempranillo, men några procent
graciano och maturana tinta. Druvorna
skördas för hand och efter mycket
noggrann selektering väljs enbart de
bästa druvorna. Jäsning sker separat
för varje druvsort och vingårdsläge och
vinet lagras i 24 månader på nya ekfat.

 

 

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Bodegan tillhör sedan 1999 den anrika
familjen Martinez Bujanda och denna
gård ligger alldeles intill floden Ebro på
ett perfekt läge. Produktionen kommer
uteslutande från gårdens egna ägor och
till skillnad från familjen Bujanda´s
andra viner är detta vin producerat i en
modern stil.

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

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

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

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

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



299 kr
/FLASKA

3588 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

12 st

Gamay

13%

750 ml

Julien Sunier
Morgon 2015
Morgon, Frankrike

Inbjudande doft av mörka hallon,
jordgubbar, mörka körsbär, krossad
sten och färska örter. Smaken är lätt
och fräsch men samtidigt komplex med
en skinande syra, saftig bärighet,
inlindade tanniner och mineraldrivet och
långt avslut. 

VINETVINETVINETVINET
Underbart exempel på varför nästan
hela vinvärlden pratar om, och dricker,
Beaujolais! Morgon är en av tio crus i
Beaujolais, och en av de som ger mest
strukturerade viner. Druvorna till Julien
Suniers Morgon kommer från två
mindre vingårdslägen, Corcelette
och Oegillat, som planterades i början
av 1960-talet i granitdominerad
jordmån. Jordbruket bedrivs
biodynamiskt. Druvorna jästes i hela
klasar och betongtankar, därefter
pressades druvor och must i traditionell
gammal korgpress. Vinet lagras sedan i
8-11 månader på gamla Bourgognefat
innan det buteljeras utan filtrering och
klarning. Vinet är Juliens mest kraftfulla
vin och vinner på att lagras några
år. 2015 blev en lysande årgång för
Beaujolais.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Julien Sunier är en av de mest
spännande små egendomarna som
blommat upp i Beaujolais under de
senaste åren. Sunier växte upp i Dijon,
men kommer inte från någon vinfamilj.
Istället fick han hjälpa sin mor i hennes

frisörsalong, och en av hennes
stamkunder råkade vara Christophe
Roumier.

Efter att Julien tagit examen bestämde
hans sig för att jobba hos Roumier för
att 'se vad detta med vin handlade om'.
De efterföljande åren spenderade han
sedan med att resa världen över och
jobba på olika vingårdar. När han
återvände till Bourgogne arbetade han
med vinproducenterna Nicolas Potel i
Nuits Saint-Georges och Jean-Claude
Rateau i Beaune, vilka startade hans
passion för ekologisk och biodynamisk
vinodling.

Efter sin tid i Bourgogne tillbringade
Julien fem år hos en stor negociant där
han arbetade med odlare från alla 10
Cru-byar i Beaujolais Detta arbete
visade sig vara ovärderligt eftersom det
gav honom en stor förståelse för de
olika mikroklimaten och mikroterroiren i
regionen.

Under våren 2008 bestämde sig Julien
för att fullfölja sin dröm om att starta
något på egen hand, där han kunde
driva en egendom helt ekologiskt och
med naturlig vinframställning. Han tog
över 3 hektar tätt planterade gamla
vinstockar i Cru-byarna Fleurie, Morgon
och Régnié. Han arbetar för närvarande
för att omvandla alla sina vingårdar till
ekologisk vinodling. 



109 kr
/FLASKA

654 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

6 st

Grenache, Tempranillo

14,5%

750 ml

Bodegas Borsao
Tinto Selección 2015

Campo de Borja, Spanien

Inbjudande doft med toner av mörka
och röda bär, söta kryddor och färska
örter. Smaken är medelfyllig med mjuka
tanniner, friska och balanserade
fruktsyror och en relativt lång, lite
kryddig eftersmak.

VINETVINETVINETVINET
Vingården Bodegas Borsao ligger i
norra Spanien strax söder om Navarra
och Rioja. Vinet är gjort på 85 procent
garnacha och 15 procent tempranillo.
Druvorna kommer från vinstockar som
är mellan 15 och 30 år gamla vilket ger
vinet fler nyanser och mer karaktär. För
att framhäva fruktigeheten lagras vinet
på ståltank.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Bodegas Borsao etablerades 1958, och
ligger 60 kilometer nordväst om
Zaragoza. Vingårdarna, som ligger 420
meter över havet mellan Mount
Moncayo och floden Ebro,  täcker totalt
2000 hektar. Här odlas garnacha,
tempranillo, cabernet sauvignon,
mazuelo och macabeo. Kombinationen
av kalkhaltiga och steniga jordar, ett
kontinentalt klimat, en genomsnittlig
årlig nederbörd på cirka 400 ml samt
moderna, välutrustade källare med över
600 amerikanska ekfat, bidra alla till att
 producera utmärkta kvalitetsviner.

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)

BearnaisesåsBearnaisesåsBearnaisesåsBearnaisesås

Inbakad OxfiléInbakad OxfiléInbakad OxfiléInbakad Oxfilé

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

Lammlägg med vinbärsbakade morötterLammlägg med vinbärsbakade morötterLammlägg med vinbärsbakade morötterLammlägg med vinbärsbakade morötter

Oxfilé ProvencaleOxfilé ProvencaleOxfilé ProvencaleOxfilé Provencale

OxsvansraguOxsvansraguOxsvansraguOxsvansragu

Peppargrillad entrecôtePeppargrillad entrecôtePeppargrillad entrecôtePeppargrillad entrecôte

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



99 kr
/FLASKA

1188 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 2015

Mendoza, Argentina

Ung och fruktig doft av björnbär, blåbär,
plommon, lakrits och toner av fat.
Smaken har en balanserad fyllighet
med bra struktur, mjuka tanniner och
lite kryddigt avslut.

VINETVINETVINETVINET
Vinet är gjort på 90% malbec, 5%
cabernet sauvignon och 5% bonarda
och har lagrats på både amerikanska
och franska ekfat.

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

    

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



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 2015

Sicilia, Italien

Doften är pigg och inbjudande med
toner av körsbär, hallon, plommon,
sötlakrits, färska örter och lite mineral.
Ung, fruktig och läcker smak med
inlindade tanniner och bra syra.

VINETVINETVINETVINET
Ny årgång av en riktig kundfavorit!
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. Vinet 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.



209 kr
/FLASKA

1254 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

6 st

Merlot, Petit Verdot, Syrah

14%

750 ml

Waterkloof Wines
Circle of Life Red 2009

Stellenbosch, Sydafrika

Stor, inbjudande och kryddig doft av
mörka bär, ceder och krita. Smaken är
saftig, fyllig och generös med fina
tanniner och toner av mörk frukt, tobak
och färska örter. Läcker, pigg och
nyanserad eftersmak. 

VINETVINETVINETVINET
Waterkloof jobbar biodynamiskt och
låter just cyklerna i vingården ha sin
gång. Producenten säger själv att 2009
är den bästa årgången hittills på
Waterkloof. En sval vår gjorde
mognadsperioden ovanligt lång med
extraordinärt komplexa druvor som
resultat. Druvorna skalmacererades i
fyra veckor innan pressning. Vinet
jästes helt naturligt utan tillsats av
kommersiella jäststammar. 

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Paul Boutinot driver idag denna
fantastiska vingård i Somerset West
som är en del av Stellenbosch. På
mycket kort tid har både vinerna samt
deras hypermoderna restaurang fått ett
enormt erkännande. Det var Paul´s far
som började med vintraditionerna inom
familjen när han startade en
vinimportfirma 1980 i UK. Och efter
trettio år är de en av de ledande
importörerna av Fine Wines i England.
Av sina förtjänster har man skapat detta
helt fantastiska projekt, vilket är ett
måste att besöka under Sydafrikaresan.
Vinerna härifrån hyllas redan av bland
andra Eben Sadie.

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)

Baconburgare med Blue-CheeseBaconburgare med Blue-CheeseBaconburgare med Blue-CheeseBaconburgare med Blue-Cheese
dressingdressingdressingdressing

BBQ ChickenBBQ ChickenBBQ ChickenBBQ Chicken

Grillad entrecôte med BBQ-rubGrillad entrecôte med BBQ-rubGrillad entrecôte med BBQ-rubGrillad entrecôte med BBQ-rub

Grillad Fläskfilé späckad med MerguezGrillad Fläskfilé späckad med MerguezGrillad Fläskfilé späckad med MerguezGrillad Fläskfilé späckad med Merguez

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

Inbakad OxfiléInbakad OxfiléInbakad OxfiléInbakad Oxfilé


