
136 kr
/FLASKA

1632 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

Backhouse Wine
Pinot Noir 2015

California, USA

Fräscht kryddig pinot noir-doft med
inslag av röda bär och lite ek. Smaken
är lätt och saftig med toner av röda bär,
lite kola örter. Mjuk och generös i en
publik stil.

VINETVINETVINETVINET
100 procent pinot noir från Kalifornien.
Ett vardagsvin av hög kvalitet som
passar utmärkt till mat som ljust kött och
fågel. Inget konstigt - bara fruktigt och
läckert.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Backhouse är ett av fem märken, eller
'brands', som ägs av Occhetti Wine
Company - en vinfirma som bildades av
industriveteranen Roy Occhetti och
hans fru Rachael 2007. Som vinmakare
anlitade man Bob Broman och man
köper in druvor från kvalitetsmedvetna
odlare runt om i Kalifornien. Hela
tanken var att bygga upp vinserier med
bra viner till rimliga pengar som kan
njutas vid alla tillfällen och inte bara till
fest. 

Backhouse är tänkt för druvrena viner
på sorter som chardonnay, pinot noir,
pinot grigio och cabernet sauvignon.
Viner som du ska kunna dricka direkt
när de släpps på marknaden. De andra
varumärkena är Austerity, Exitus, Line
39 och Redtree.



159 kr
/FLASKA

1908 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

12 st

Barbera

14%

750 ml

Ca del Baio
Paolina Barbera d´Alba 2015

Piemonte, Italien

Barbera d’Alba ”Paolina” är energisk
och nästan nervös i sin ungdom, full av
toner av vilda bär och orientaliska
kryddor. Självfallet, som alltid är fallet
med vinerna från Piemonte, finns där ett
mått av kant också (för Barbera spelar
syra den rollen som tanninerna gör i
Nebbiolo). Det är läskande, friskt och
rakt. Jag rekommenderar att följa vinet i
sin utveckling över de nästa åren. Det
kan drickas idag, efter en timme i karaff,
och bör njutas lite till smakrika kötträtter
och grytor eller lite kyld till läckra
charkuterier.

VINETVINETVINETVINET
Italien är bortom tvivel svenskarnas
favoritland när det kommer till vin (och
mat?). När vi nu under de sista
månaderna presenterat lite av mina
italienska fynd från mer obskyra
ursprung och druvor känns det helt rätt
att gå tillbaka till det helt klassiska och
satsa på ett vin från de piemontesiska
kullarna. Kanske är det lite tidigt, men
jag känner i alla fall en stark längtan till
det ruggiga landskapet, de robusta
grytorna och pastarätterna fulla av
äggula. Och tryffeln, så klart. Nå väl, det
får nog vänta till senare på året.

Ca’ del Baio är i mina ögon en riktig
overperformer i området, som ryckt upp
sig från ganska modesta rötter.
Ambitionerna är höga, och man arbetar
på ett sätt som är exemplariskt i
vinmarkerna, utan bekämpningsmedel
eller kemiska gödning, något som är
relativt ovanligt i regionen. Från sitt säte
i Treiso (i Barbaresco-DOCGn) satsar

man på elegant, fruktig stil av vin.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Ca´ del Baio är ett litet familjeföretag,
som har sina vingårdar nära byn Treiso
bara 7 km. från Alba och dels i
Barbaresco, huvudsakligen i Asili söder
om byn. Ca´del Baios cantina (vingård)
ligger i Treiso, och även om gården är
en modern vinifikationsanläggning går
vintraditionen i familjen tillbaka till 1880.
Idag drivs företaget av Giulio Grasso
och hans dotter Paola.

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)

Bruschetta med champinjonerBruschetta med champinjonerBruschetta med champinjonerBruschetta med champinjoner

Kalvkorv med karljohanssvamp ochKalvkorv med karljohanssvamp ochKalvkorv med karljohanssvamp ochKalvkorv med karljohanssvamp och
tryffeltryffeltryffeltryffel

Kantarellpasta med kalvfrikadellerKantarellpasta med kalvfrikadellerKantarellpasta med kalvfrikadellerKantarellpasta med kalvfrikadeller

KantarellpizzaKantarellpizzaKantarellpizzaKantarellpizza

Potatis- och baconsallad medPotatis- och baconsallad medPotatis- och baconsallad medPotatis- och baconsallad med
kantarellerkantarellerkantarellerkantareller



164 kr
/FLASKA

984 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

6 st

Grenache, Syrah

14,5%

750 ml

Paul Jaboulet Ainé
Plan de Dieu 2014

Cotes du Rhone Villages, Frankrike

Stor doft av mörka bär och
provencalska kryddor. Smaken är fyllig
och samtidigt elegant med bra syra och
pigga tanniner. Vinet bjuder på mörka
bär (svarta vinbär) och körsbär samt
toner av timjan, viol och lavendel. Inte
helt olik en Châteauneuf-du-Pape i
stilen. Lång balanserad eftersmak.

VINETVINETVINETVINET
Plan de Dieu är ett distrikt i södra
Rhone som fick sin status som Côtes-
du-Rhône Villages 2005. Här
produceras 100 % röda viner. Plan du
Dieu har dock anor tillbaka till 1300-
talet. Ca 50 producenter gör vin i Plan
de Dieu och Jaboulet tillhör de främsta.

Det här vinet är gjort på en ganska
typisk blandning av 80 % grenache, 10
% syrah och 10 % mourvedre som
kommer från 50-åriga stockar. Vinet
jäser på ståltank och lagras sedan på
stora fat. Produktionen 2012 blev
extremt begränsad och Jaboulet har
bara buteljerat ett enda fat (en så kallad
demi-muid på 600 l) av det här vinet.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Maison Paul Jaboulet Aîné är ett av
Frankrikes mest kända och i viss mån
även prestigefulla vinföretag. Det
producerar några av Rhônedalens mest
klassiska viner, av vilka deras
”Hermitage La Chapelle” flera gånger
varit en kandidat till titeln ”ett av
världens bästa viner”, och inte att

förglömma är deras eleganta
mineralrika vita Hermitage ”Chevalier
de Sterimberg”.

Vinhuset Jaboulet grundades 1834 av
Antoine Jaboulet. Under 1990-talet gick
Jaboulet igenom en mindre inspirerad
fas och egendomen började tappa i
anseende. Så 2006 kom en ny
kvalitetsmedveten ägare in i bilden.
Familjen Frey (som också äger Château
La Lagune i Bordeaux) köpte Jaboulet
2006 och tillförde välbehövligt kapital.
Dessutom började den nye vinmakaren,
Caroline Frey, att sluta med ogräsmedel
och andra bekämpningsmedel och gick
över till ekologisk odling.

De senaste åren har vinerna fått en helt
annan skärpa (från de enkla till de
dyrare) och återigen snackar man om
Jaboulet och egendomens viner i
positiva termer som några av de bästa i
Rhône (man gör vin från så gott som
hela Rhône från i första hand egna
vingårdar men också inköpta druvor).
Förutom Chapelle och den tidigare
nämnda Sterimberg gör man några
riktigt bra men också prisvärda viner
som Crozes-Hermitage Domaine
Thalabert och Hermitage La Petite
Chapelle. 

MATEN OCH VINETMATEN OCH VINETMATEN OCH VINETMATEN OCH VINET

Ett vin som levererar både kraft och
elegans och avnjuts bäst tillsammans
med smakrika kötträtter. Perfekt med
rätter som har en syra i såsen eller lite
krämiga tillbehör. Syran och det
krämiga i rätterna tar fram frukten i vinet
på ett bra sätt.

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 rullad i örter och svept iFläskfilé rullad i örter och svept iFläskfilé rullad i örter och svept iFläskfilé rullad i örter och svept i
parmaskinkaparmaskinkaparmaskinkaparmaskinka

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

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



179 kr
/FLASKA

2148 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

12 st

Cabernet Sauvignon, Merlot, Sangiovese, Syrah

14%

750 ml

Tenuta di Argiano
Non Confunditur 2015

Toscana, Italien

Stor doft av mogen mörk frukt. Smaken
är fyllig och fullpackad med mörk frukt
som körsbär och plommon. Dessa
samsas med toner av lakrits, choklad
och eleganta, lite kryddiga toner och en
fin syra. Allt är mycket välbalanserat,
kraftfullt och samtidigt elegant. Lång,
fruktdriven eftersmak.

VINETVINETVINETVINET
Det här är en riktigt 'Super-Tuscan'
gjord på 40% Sangiovese, 30%
Cabernet, 20% Merlot och 10% Syrah.
Druvorna kommer från rankor som är
upp till 35 år gamla. Vinets namn
betyder ungefär 'Blanda inte ihop,
förväxla inte'. Denna uppmaning stod
på vapenskölden tillhörande den
mäktiga Gaetani dAragona-familjen,
som bodde i byn Argiano under
medeltiden. Man åsyftade vikten av att
skilja släktens ättlingar från annan adel,
då en Gaetani dAragona var något
alldeles särskilt. Samma sak vill
grevinnan Noemi säga om sitt vin: Non
Confunditur är inte 'bara' en Super-
Tuscan, det är en Super-Tuscan av
enastående kvalitet.

Vinet har fatlagrars i 12 månader.
Första årgången av detta vin var 2002.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Tenuta di Argiano är en av Toscanas
stora gamla majestätiska vingårdar.
Slottet byggdes i renässansstil
1581-1596 och det har odlats vin i

slottets områden sedan dess. 1992
övertog grevinnan Noemia Marone
Cinzano driften av vingården och
revolutionerade kvaliteten tillsammans
med Sassicaias legendariske oenolog,
Giacomo Tachis. Tillsammans
förbättrade de kvaliteten på
Brunellovinerna och skapade
Supertoskanare som t ex Solengo , idag
en av Italiens ikonviner. Argiano är en
bland bara 22 italienska vingårdar som
har tagit sig genom Robert Parkers
nålsöga i boken The Worlds Greatest
Wine Estates . Argiano har också
samlat på sig Gambero Rossos
eftertraktade 3 glas flera gånger, och
fina betyg från världens ledande
vintidskrifter som WineSpectator och
Decanter.  I februari 2013 sålde Noemia
Marone Cinzano Argiano till en grupp
internationella investerare. Det
nuvarande vinframställningsteamet
kommer att fortsätta som förut.



169 kr
/FLASKA

1014 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

6 st

Shiraz

14,5%

750 ml

First Drop Wines
Mother`s Milk Shiraz 2015

Barossa Valley, Australien

Stor doft med toner av mökra bär,
mörka plommon, choklad, fat, peppar
och mynta. Smaken är fyllig, fruktdriven
och balanserad med inlindade tanniner.
Lång och nyanserad eftersmak.

VINETVINETVINETVINET
Ny härlig årgång av storfavoriten
Mothers Milk - 100 procent shiraz från
kultförklarade Barossa Valley och First
Drop Wines. Återigen har man gjort ett
välbalanserat, fylligt och smakrikt vin
som bara skriker efter en bit grillat kött.
Det mesta av vinet har lagrats på stora,
gamla franska ekfat för att framhäva
vinets fruktighet, medan en del av vinet
lagrades på nya stora franska fat för att
tillföra generositet och kryddighet.
Mothers Milk är en tillgänglig shiraz som
är gjord för att avnjutas ganska ung.
Doften erbjuder solmogna hallon och
körsbär och kryddor. Smaken är
intensivt fruktig, fyllig och silkeslen.

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.

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)

Fläskfilé rullad i örter och svept iFläskfilé rullad i örter och svept iFläskfilé rullad i örter och svept iFläskfilé rullad i örter och svept i
parmaskinkaparmaskinkaparmaskinkaparmaskinka

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

Kyckling bbqKyckling bbqKyckling bbqKyckling bbq

Oxfilé med ParmesanpotatisOxfilé med ParmesanpotatisOxfilé med ParmesanpotatisOxfilé med Parmesanpotatis

Senapsgriljerad ryggbiffSenapsgriljerad ryggbiffSenapsgriljerad ryggbiffSenapsgriljerad ryggbiff

Ugnsbakad ratatouille med grilladUgnsbakad ratatouille med grilladUgnsbakad ratatouille med grilladUgnsbakad ratatouille med grillad
fläskkarréfläskkarréfläskkarréfläskkarré



169 kr
/FLASKA

1014 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

6 st

Primitivo

13,5%

750 ml

Cantine Paradiso
Posta Piana Primitivo 2014

Puglia, Italien

Uevcklad och kryddig doft med toner av
söta kryddor, mörka körsbär, torkade
svarta vinbär, choklad, läder och lite fat.
Smaken är koncentrerad och fyllig med
en balanserad syra.

VINETVINETVINETVINET
Manduria ligger nere i soldränkta
Puglia, på Italiens 'klack', och här trivs
druvan primitivo (som i USA går under
namnet zinfandel) alldeles utmärkt. Här
får druvan åtnjuta värme och sol
kombinerat med svala vindar från havet.
Efter skörd avstjälkas druvorna innan
de får jäsa vid en kontrollerad
temperatur. En del av vinet lagras i
ekfat, för att få en större komplexitet
samt för att runda av tanninerna och
göra vinet lite mjukare. Resten av vinet
lagras i ståltankar för att bevara
maximal fruktkaraktär från druvan. 

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Cantina Paradiso ligger i Puglia i södra
Italien. Egendomen ligger i den norra
delen av regionen där jorden och
klimatet ger längre växtsäsong och mer
balanserade viner. Här är Uva di Troia
och Negroamaro är de mest utbredda
druvsorterna.

Familjen Paradiso grundade vingården
år 1950, i de svåra ettersviterna efter
kriget. Morfar Angelo Paradiso byggde
allt från grunden och än idag sker
produktionen fortfarande i de
ursprungliga cementtankrarna, även om

man idag har ett nytt kylningssystem.
Vingårdarna är planterade på
traditionellt sätt, med mycket
pergolauppbindning. Taket på
vingården är uppbyggt av solceller,
vilket gör det möjligt med
självförsörjning. Det hållbara tankesättet
är genomgående för hela gårdens
arbete.


