
129 kr
/FLASKA

1548 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

12 st

Cabernet Sauvignon

14,5%

750 ml

Valentin Bianchi
Bianchi Famiglia Cabernet 2013

Mendoza, Argentina

Doften är mycket fruktig med inslag av
svarta vinbär, kryddor, torkad mynta,
läder och plommon. Smaken är
balanserad med mjuka tanniner och
balanserad syra.

VINETVINETVINETVINET
Vinet är gjort på 100 procent cabernet
sauvignon och har lagrats på franska
ekfat i 18 månader.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Valentin Bianchi håller till i San Rafael i
Mendoza. Firman grundades redan
1928 av den italienska invandraren
Valentin Bianchi, och de första
vinstockarna som planterades
hämtades från det forna hemlandet
Italien. Efter det har Valentin Bianchi
även importerat vinstockar från både
Frankrike och Kalifornien. Idag har
egendomen en av Argentinas
modernaste vinanläggningar. Tack vare
idogt arbete och genom att man alltid
valt att jobba med den senaste tekniska
utrustningen har Valentin Bianchi
etablerat sig som en av
topproducenterna från Argentina.  

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)

Älgfilé med kanel- och vinbärssåsÄlgfilé med kanel- och vinbärssåsÄlgfilé med kanel- och vinbärssåsÄlgfilé med kanel- och vinbärssås

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

Helgrillad RyggbiffHelgrillad RyggbiffHelgrillad RyggbiffHelgrillad Ryggbiff

Hjortstek med klassiska vilt-tillbehörHjortstek med klassiska vilt-tillbehörHjortstek med klassiska vilt-tillbehörHjortstek med klassiska vilt-tillbehör

Klassisk LasagneKlassisk LasagneKlassisk LasagneKlassisk Lasagne

RådjursrostbiffRådjursrostbiffRådjursrostbiffRådjursrostbiff



179 kr
/FLASKA

1074 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

6 st

Shiraz

14%

750 ml

Neil Ellis
Shiraz Groenekloof 2013

Stellenbosch, Sydafrika

Stor och fruktig doft av mörka och röda
bär, choklad, kaffebönor, kryddor med
animaliska inslag. Medelfyllig, generös
och fruktig smak med inlindade tanniner
och inslag av örter, mogna bär, mineral
och choklad.

VINETVINETVINETVINET
Neil Ellis och hans son Warren har
verkligen ett imponerande utbud av
viner och använder druvor från fyra
olika vingårdslägen; Elgin, Jonkershoek
Valley, Piekenierskloof samt ursprunget
till det här vinet: Groenekloof, nära
Darling vid Sydafrikas Atlantkust. Detta
är en av Neil Ellis två shirazviner från
Groenekloof. Druvorna kommer från
icke konstbevattnade, lågavkastande
bush wine-stockar som växer i en
jordmån bestående av granit och lera.
Vinet lagras i stora fat (500 liter) gjorda
av fransk ek. Vinet har nu utvecklat fina
mognadstoner och gör sig perfekt till
vårens köttanrättningar, i minst första
grillningen.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Som nybakad vinmakare började Neil
Ellis sin framgångsrika karriär som
assistent på KWV 1973. Mellan 1976
och 1982 var han vinmakare på Groot
Constantia och flyttade senare till
Zevenwacht och började redan där göra
egna viner av köpta druvor. 1986 köpte
den från Japan hemvändande
affärsmannen Hans-Peter Schröder en
gammal vingård i Jonkerhoek Valley

och ingick ett joint venture med Neil
Ellis som också fick ge nytt namn åt
egendomen. Idag jobbar även Neil Ellis
tre barn inom egendomen; Warren
jobbar med vinproduktionen, Margot
jobbar som brand manager och Charl
med ekonomin.



249 kr
/FLASKA

1494 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

6 st

Nebbiolo

14%

750 ml

Tenuta Michele Reverdito
Barolo La Morra 2013

Barolo, Italien

Doften är stor och fruktig med inslag av
röda bär, rosor, körsbär, plommon,
hallon, örter och torkad frukt. Smaken
är fyllig och bärig med tydliga tanniner,
frisk fruktsyra och med en imponerande
längd.

VINETVINETVINETVINET
Ny otroligt bra årgång av den här
kundfavoriten och ny etikett. Vinet är
gjort på nebbiolodruvor från byn La
Morra, som anses ge de mest eleganta
vinerna i Barolo. Michele Reverdito
jobbar ekologiskt i vingården utan
ogräsbekämpning eller konstgödsel.
Vinet har fått 60 dagars maceration
med druvskalen och lagras i 2 år på
ekfat (en blandning av nya och gamla
fat). Vinet buteljeras utan klarning eller
filtrering. 2013 jämförs redan med 2010
som en av de bästa årgångarna under
det senaste decenniet. Det är en
årgång som kanske inte är lika charmig
som 2012 men som har 10ans kraft och
elegans i syrorna. Och vinerna från
årgången kommer att kunna lagras
länge. 

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
1999 tog den unge Michele Reverdito
över denna vingård och året efter stod
den hypermoderna källaren klar. Detta
är ett familjeföretag där det mesta görs
för hand. Michele har god hjälp av sin
syster Sabina samt mor och far, Maria
och Silvano. Vinmakaren Michele
Reverdito har 40 hektar till sitt

förfogande, i och kring Barolo, varav 20
ligger i La Morra, Serralunga d’Alba och
Verduno. Nämnvärda vingårdar är
Moncucco, Codane och Butti. Man odlar
druvsorterna nebbiolo, barbera, dolcetto
och den gröna pelaverga. Den årliga
produktionen ligger på 70 000 flaskor.
Gambero Rosso skriver: 'Det är inget
som stoppar Reverdito i hans strävan
att utveckla sina viner och sin gård.
Reverditos viner bjuder på karaktär och
djup till rimliga pengar.'

 

 

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)

Anka med kastanjer och syltadAnka med kastanjer och syltadAnka med kastanjer och syltadAnka med kastanjer och syltad
kvittenfruktkvittenfruktkvittenfruktkvittenfrukt

Ankkorv med mosAnkkorv med mosAnkkorv med mosAnkkorv med mos

Brässerad EntrecoteBrässerad EntrecoteBrässerad EntrecoteBrässerad Entrecote

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

Ostfylld Portabella med risottoOstfylld Portabella med risottoOstfylld Portabella med risottoOstfylld Portabella med risotto

Risotto ai FunghiRisotto ai FunghiRisotto ai FunghiRisotto ai Funghi

ViltfärsbiffarViltfärsbiffarViltfärsbiffarViltfärsbiffar



112 kr
/FLASKA

1344 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

12 st

Cabernet Sauvignon

14%

750 ml

Viu Manent
Cabernet Sauvignon Reserva Estate Collection 2014

Colchagua Valley, Chile

VINETVINETVINETVINET
Vinet är gjort i en fruktdriven stil, på 90
% cabernet sauvignondruvor. 20 % av
vinet fick ligga 5 månader på franska
ekfat.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Viu Manent grundades 1935. I början
hade man inga egna vingårdar men då
Don Miguel Viu Manent 1966 utökade
produktionen och köpte de bästa
vinmarkerna i Colchauga Valley var det
nog många andra lokala vinbönder som
ansåg att han hade druckit ett glas vin
för mycket. På denna tid var det mycket
få som verkligen vågade satsa på
produktion av chilenskt kvalitetsvin, och
Don Miguel betalade med dåtidens mått
mätt väldigt mycket för sina 150 ha
vinmark. Men lika tokig som de andra
vinbönderna tyckte att han var, lika klok
har detvisat sig att hans investering
blev. Vinmarkerna som omger Don
Miguels säljs idag för astronomiska
belopp. Vingårdarna och produktionen
är centrerat till Hacienda San Carlos i
Colchagua. Seddan 1990-talet har
familjen investerat stora pengar i att
modernisera vinproduktionen samt
även köpt upp nya vingårdar.
Internationella vinkritiker hyllar vinerna
och här är några exempel: Wine
Enthusiast skriver Chile´s oldest and
best Malbec comes from Viu Manent
Robert Parkers The Wine Advocate
skrev 2012 Viu Manent is the very
model of consistency as all of its wines

can be recommended and several offer
exceptional value. 



179 kr
/FLASKA

2148 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

12 st

Malbec

14%

750 ml

Bodega Atamisque
Serbal Malbec 2015

Mendoza, Argentina

Stor, aromatisk och sötfruktig doft av
mogna mörka bär, lila blommor och lite
kryddor. Smaken är fruktig, rund och
generös med toner av björnbär, viol och
sötlakrits. 

VINETVINETVINETVINET
Serbal Cabernet Franc var en riktigt hit
när vi släppte den i vintras. Nu kommer
ett nytt vin i Atamisques hyllade
instegsserie - och återigen är det ett vin
som förenar massor av smak med en
härlig personlighet. Druvsorten den här
gången är malbec - som en gång var
vanlig i Bordeaux men som idag kanske
mest är förknippad med de kraftiga och
smakrika rödvinerna från Argentina.
Druvorna till det här vinet växer på 1
300 meters höjd över havet och skördas
för hand tidigt på morgon för att behålla
den svala fräschören. 

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Atamisque ligger 1250 meter över havet
i Uco Valley i Mendoza vid foten av de
majestätiska Anderna. Egendomen
köptes 2006 av det franska paret John
och Chantal du Monceau. Chantal
kommer från en vinodlarfamilj och
ansåg att de hittat en plats med de
bästa förutsättningarna i Mendoza för
att göra vin av högsta kvalitet. Bodega
Atamisque producerade sin första skörd
år 2007. Egendomens vinstockar ha en
ålder på upp till 80 år och jordmånen
består av skiffer och granit med ett
överliggande lager av sand och grus.

Klimatet är relativt svalt. Druvorna
skördas för hand och all fatlagring sker
på franska ekfat. Idag är även Roberto
de la Mota (som bland annat jobbar för
producenten Mendel) konsult på
egendomen. 



139 kr
/FLASKA

834 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

6 st

Carignan

14%

750 ml

Domaine Lafage
Tessellae Carignan Vieilles Vignes 2014

Vin de Pays, Frankrike

Stor nästan saftig och lockande doft av
röda och mörka bär (björnbär),
blommor, torkad frukt, björnbär,
mängder av kryddor och ett nyanserat
inslag av knäck, Smaken är rik och
medelfyllig med en fokuserad frukt och
eleganta mineraliga undertoner. Här
möter saftig röd frukt mörka bär och
massor av kryddor. Lång härlig
eftersmak. 

VINETVINETVINETVINET
Från det allt hetare vindistriktet Côtes
Catalanes i Roussillon och en egendom
som hyllas vinkritiker världen över. Just
det är vinet är gjort på druvor från 70 år
gamla vinstockar av 100 procent
carignan. Druvorna växer på relativt sett
hög höjd och skifferhaltig jord i Maury
och Terroir Les Aspres. 

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Domaine Lafage ligger i den sydligaste
delen av Côtes du Roussillon mellan
Peripignan och Medelhavet. Området är
ett av Frankrikes äldsta vinområden och
här har man odlat vin sedan
Romarriket. Egendomen drivs av Jean-
Marc och hans fru Eliane Lafage - båda
vinmakare.

Jean-Marc är en eftertraktad ”flying
winemaker” som gör vin både i Spanien
och Sydamerika. Verksamheten är
relativt stor - man har 160 hektar med
vinrankor - men produktionen är
fokuserad på kvalitet och låga

skördeuttag. Jean-Marc är en ”terroirist”
som jobbar intensivt och målmedvetet
med egendomens olika terroirs
(växtplatser). Och egendomen har fått
kanonbetyg av Robert Parkar: 'I
struggle to think of another portfolio that
encompasses anywhere close to this
level of value, and the average quality
to price for these wines is just hard to
believe.'

Egendomen har huvudsakligen tre olika
terroir.

Terroir de l’Agly – ligger i den norra
delen av Roussillon där jorden är mörk
och skifferrik och där nordanvinden
håller vingårdarna torra - här trivs
gernache noir, carignan och muscat
som ger kraftiga viner med karaktär.

Terroir Perpignan-Méditerranée – ligger
mellan Perpignan och Medelhavet - när
havet. Här består jordmånen av mycket
kalk och lera och områdets terroir
påverkas mycket av Tramontanen (en
stark nordanvind som drar in över
medelhavet. Här finns mycket gamla
stockar av bl a grenache blanc och
grenache gris (några är över 100 år
gamla) men också chardonnay,
sauvignon blanc, merlot och mourvèdre.

Terroir des Aspres – Ett område med
de högsta vinmarkerna innan
Pyrenéerna - 400 meter över havet och
planterade i terasser. Här är klimatet
mycket varmt men också påverkat av
Tramontanevinden. Här trivs carignan,
grenache och muscat.


