
299 kr
/FLASKA

3588 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

12 st

Cabernet Sauvignon, Merlot

14%

750 ml

Château Bernadotte
2010

Haut-Médoc, Frankrike

VINETVINETVINETVINET
Château Bernadotte kan inte bara
skryta med att ha varit i kunglig ägo,
utan även att ha haft samma ägare som
Château Pichon Comtesse de Lalande i
Pauillac. Vinet är från den enastående
årgången 2010 och är gjort på lika delar
cabernet sauvignon och merlot. Vinet
får jäsa på temperaturreglerade rostfria
tankar och lagras sedan på franska fat,
varav 30 procent är nya. 

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Château Bernadotte är beläget i Haut-
Médoc, nära Pauillac, i Bordeaux och
har tidigare varit i familjen Bernadottes
ägo. Egendomen har dock inte alltid
gått under namnet Bernadotte, fram till
1997 var vingården känd som Chateau
Fournas. Namnbytet kom i samband
med ett ägarbyte: Madame de
Lencquesaing köpte då egendomen av
Curt Eklund, som i sin tur hade ägt
egendomen sedan 1973. När Madame
de Lencquesaing klev in var hon redan
erfaren och kunde stoltsera med att
även vara ägare till Chateau Pichon
Lalande i Pauillac. de Lencquesaings
skickliga vinmakare lyfte Château
Bernadottes viner ytterligare några
snäpp. Efter tio år övergick slottet i
champagnehuset Louis Roederers ägo
under ledning av Frédéric Rouzaud.
Idag ägs egendomen av King Power
Group, Hong Kong.

Den 35 hektar stora egendomen har en

jordmån bestående av grus och sand
med lite lera. Odlingarna består av 50
procent cabernet sauvignon, 44 procent
merlot, fyra procent cabernet franc och
två procent petit verdot. Vinstockarna är
i genomsnitt är 25 å gamla.



105 kr
/FLASKA

630 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

6 st

Grenache, Syrah

14%

750 ml

Paul Jaboulet Ainé
Cotes du Rhone Parallele 45 Rouge 2013

Cotes du Rhone, Frankrike

Doften är rödfruktig och lätt aromatisk
med inslag av hallon, körsbär, mogna
björnbär och söta, lite peppriga kryddor.
Smaken är fint strukturerad med
avrundade tanniner och ett kryddigt
avslut. 

VINETVINETVINETVINET
Klassisk Côtes du Rhône gjord på
mestadels grenache (55 %), men även
syrah. Druvorna jästes på ståltank för
att framhäva vinets fruktighet. Vinet har
fått sitt namn 45:e breddgraden som
löper endast två kilometer från Maison
Paul Jaboulet Aînés vinkällare. I byn
Pont de lIsère symboliserar ett
monument denna linje med en
inskription: Ici le sus commence vilket
betyder Här börjar Södern, och vinet
har haft detta namn sedan början av
1950-talet. 

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

Vinet passar framför allt tillVinet passar framför allt tillVinet passar framför allt tillVinet passar framför allt till
smakrika, gärna lite rustika,smakrika, gärna lite rustika,smakrika, gärna lite rustika,smakrika, gärna lite rustika,
kött- och vilträtter. Klicka påkött- och vilträtter. Klicka påkött- och vilträtter. Klicka påkött- och vilträtter. Klicka på
passande recept nedanpassande recept nedanpassande recept nedanpassande recept nedan

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)

Älgfärsbullar med kantarell- ochÄlgfärsbullar med kantarell- ochÄlgfärsbullar med kantarell- ochÄlgfärsbullar med kantarell- och
rotsakspyttrotsakspyttrotsakspyttrotsakspytt

Baconlindad LammburgareBaconlindad LammburgareBaconlindad LammburgareBaconlindad Lammburgare

Kåldolmar, gräddsås, mandelpotatisKåldolmar, gräddsås, mandelpotatisKåldolmar, gräddsås, mandelpotatisKåldolmar, gräddsås, mandelpotatis
och rårörda lingonoch rårörda lingonoch rårörda lingonoch rårörda lingon

Klassisk biff à la RydbergKlassisk biff à la RydbergKlassisk biff à la RydbergKlassisk biff à la Rydberg

RådjurssadelRådjurssadelRådjurssadelRådjurssadel

SalsicciapastaSalsicciapastaSalsicciapastaSalsicciapasta



79 kr
/FLASKA

474 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

6 st

Cinsaut, Grenache, Syrah

13,5%

750 ml

Domaine Andre Brunel
Le Petit Tracteur de Brunel

Vin de France, Frankrike

Läcker saftig bärig doft av mörka bär,
röda bär, kryddor och lite torkade
frukter. Smaken är medelfyllig och
generös med mjuk fruktig smak av röda
bär, mörka bär och kryddor.

VINETVINETVINETVINET
Alain Brunel driver toppegendomen
Domaine les Cailloux i södra Rhône och
det här är hans instegsvin som är gjort
på druvor utanför regionen. En fräsch
och smakrik sydfransos gjord på de
klassiska druvorna grenache, cinsault
och syrah. 

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
André Brunel tog över vinegendomen
Domaine les Cailloux 1971. Familjen
hade då haft en månghundraårig
historia som vinodlare i södra Rhône
men egendomen bilades först 1954.
André införde strikt kontroll i både
vingård och i vinkällare. Skördeuttagen
blev lägre med mer koncentrerade viner
som följd, han lät ogräset växa mellan
raderna och slutade med kemiska
bekämpningsmedel. Och han
moderniserade vinanläggningarna.
Resultatet blev att Les Cailloux blev en
av toppegendomarna i Châteauneuf-du-
Pape. 

I dag äger man förutom marker i just
Châteauneuf-du-Pape även vingårdar
som är klassade som vanlig Côtes-du-
Rhône och en del IGP (Vin de Pays).
1989 skapade André Brunel det som

idag är egendomens flaggskepp
- Cuvée Centenaire - som är en av de
mest eftersöka Châteauneufvinerna på
marknaden. Sedan 2012 har André
även hjälp av sin son Fabrice i
ledningen av firman.



179 kr
/FLASKA

2148 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

12 st

Nebbiolo

13,5%

750 ml

Trediberri
Langhe Nebbiolo 2015

Piemonte, Italien

Ren och inbjudande doft med toner av
mörka körsbär, viol, mineral och lite
choklad. Smaken är frisk och
välbalanserad med ung frukt och fina
tanniner. 

VINETVINETVINETVINET
Rent och floralt uttryck av
nebbiolodruvan! Den lilla producenten
Trediberri i La Morra jobbar ekologiskt
och vill framställa sina viner så naturligt
som möjligt. Vinet får därför bara ligga
två månader på slavonska ekfat, för att
framhäva druvans frukt. 

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Den lilla producenten Trediberri
startade så sent som 2012, efter att tre
partners år 2008 gick samman och
investerade i 5 hektar mark i La Morra.
En av de tre är Federico Uberto, en
mycket respekterad vinmakare som
bland annat jobbats för den berömda
producenten Renato Ratti i 40 år. De
två andra är Federicos son Nicola och
Vladimiro Rombaldi. Vingården ligger i
Berri, en liten by i La Morra, vilket gav
egendomen dess namn: tre från Berri. 

Filosofin hos Trediberri är enkel: minsta
möjliga påverkan  i vingården, vilket gav
en ekologisk certifiering år 2015. Idag
omfattar egendomen nästan 8 hektar
vinodling. 5 hektar i Berri, 1,8 hektar i
den mellersta delen av Cru Rocche dell
'Annunziata (som alltid har varit i
familjens Ubertos ägo) och 1,8 hektar

av vingården Cappalotti (som de hyrt in
sig på). Vintillverkningen är traditionell
med lång maceration och lagring i stora
slavonska ekfat.

Trediberris mål är att skapa uttrycksfulla
viner, där kraft och tanniner inte tar över
den elegans som är så typisk för La
Morras terroir. Deras oerhört
begränsade produktion gör det möjligt
att göra precis den typen av vin som de
själva älskar. Eller som de själva
uttrycker det: 'När ett vin är så gott att
flaskan töms på nolltid, då vi har gjort
vårt jobb.'



129 kr
/FLASKA

774 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

6 st

Grenache, Shiraz

14%

750 ml

Ken Forrester Wines
The Renegade 2013

Stellenbosch, Sydafrika

VINETVINETVINETVINET
Vinet är sydafrikansk, fruktig version av
en klassisk Rhôneblandning, gjort på 49
procent shiraz, 16 procent mourvedre
och 35 procent grenache. Druvorna får
jäsa i öppna tankar och lagras sedan på
gamla franska ekfat i 18 månader.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Beläget vid sluttningarna av Helderberg
Mountain, i hjärtat av Sydafrikas mest
kända vindistrikt Stellenbosch, ligger
vingårdarna som kallas ’Home of
Chenin Blanc’. Under årens lopp har
sortimentet av högkvalitativa viner har
fått massiv nationell och internationell
uppmärksamhet med bokstavligen
hundratals utmärkelser och lovord.
Vinerna finns listade på många
ansedda restauranger och exporteras
över hela världen. Ken Forresters
filosofi har alltid varit att skapa ett utbud
av handgjorda, individuellt tillverkade
viner som lämpligt komplement till ett
brett utbud av matstilar och utmärkt
värde.

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)

Fisk med hummer à lArmoricaineFisk med hummer à lArmoricaineFisk med hummer à lArmoricaineFisk med hummer à lArmoricaine

Lax- och krabbkakor sweet chiliLax- och krabbkakor sweet chiliLax- och krabbkakor sweet chiliLax- och krabbkakor sweet chili

Pinje och Kräftbakad MarulkPinje och Kräftbakad MarulkPinje och Kräftbakad MarulkPinje och Kräftbakad Marulk

RatatouillekycklingRatatouillekycklingRatatouillekycklingRatatouillekyckling



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, Petit Verdot, Syrah, Zinfandel

13,5%

750 ml

Secret Cellars
Cabernet Sauvignon 2015

Paso Robles, USA

Stor doft med toner av svarta vinbär,
plommon, ceder, choklad, läder och
kaffebönor. Smaken är fyllig och stram
med unga frukttoner och elegant
eftersmak.

VINETVINETVINETVINET
Paso Robles är en region med perfekta
förhållanden för cabernet sauvignon,
särskilt när det är grusig jordmån.
Kombinationen av varma dagar och
svala nätter ger druvor med naturligt
hög syra och mjuka, mogna tanniner.
Vinet har fått några procent av petit
verdot, syrah och zinfandel för att få en
en kryddigare karaktär och lagrades på
både franska och amerikansk ekfat i 16
månader innan buteljering. Årgång
2013 följde i 2012 års fotspår med
strålande förhållanden. En varm
sommar gav klassiska cabernet
sauvignontoner med tydlig fruktighet,
bra syra och fina tanniner. 

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Secret Cellars skördar sina pinot
noirdruvor i Santa Lucia Highland och
cabernet sauvignon i Paso Robles. De
anser nämligen att de olika regionerna
passar bäst för respektive druva. Fokus
ligger på smakrik frukt och en
fathantering som tillför vinerna
ytterligare karaktär. Producenten har
fått åtskilliga utmärkelser för sina
balanserade viner. 


