
146 kr
/FLASKA

1752 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 utvecklad och har toner av
mörka plommon, svarta vinbär, kryddor
fat och choklad. Vinet är medelfylligt,
har mjuka tanniner och balanserad
syra. 

VINETVINETVINETVINET
Valentin Bianchis filosofi är att låta
frukten tala och inte ge vinerna för
mycket fatkaraktär. Bianchi Famiglia
Cabernet 2013 lagrades på franska
ekfat i 12 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



159 kr
/FLASKA

2112 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

12 st

13,5%

750 ml

Altesino
Rosso Toscana IGT 2015

Toscana, Italien

Tillgänglig och inbjudande doft av
saftiga körsbär, tomat, choklad, nötter,
örter och lite stalliga toner. Smaken är
medelfyllig och stram med härlig
fruktighet och pigg syra. 

VINETVINETVINETVINET
'You cant complain when a great value
wine like this is made available from
Montalcino!' säger Robert Parker på
The Wine Advocate. Altesinos Rosso
Toscana kallas för lillsyskonet till
producentens världsberömda och
hyllade Brunello, och är ett fantastiskt
matvin med sin tillgängliga körsbärsfrukt
och imponerade struktur. Årgång 2015
blev perfekt i Toscana. Vädret var varmt
och tortt vilket gav små, fina
sangiovesedruvor med mycket
koncentration. Vinet är gjort på 80
procent sangiovese samt merlot och
cabernet sauvignon och lagrades i tre
månader på franska ekfat.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Altesino tillhör de verkliga
topproducenterna i Brunello - distriktet
som ofta blir omnämnt som den stora
ambassadören för Italienska
kvalitetsviner.

Altesino håller till i ett vackert slott från
1500-talet där de producerade sin första
Brunello di Montalcino 1972. På 1980-
talet investerades mycket i ny teknik
som bidrog till att ytterligare höja
kvaliteten på vinerna. Generellt kan

man säga att vinerna görs enligt
traditionella metoder med stora
ekliggare även om man använder en
liten del franska barriquer. Vinerna
genomsyras av elegans, finess och
perfektionism.

Altesino äger också en tredjedel av den
berömda vingården Montesoli som är
ett av de allra bästa lägena för
sangiovese i hela Brunello di
Montalcino. Altesino var också den
första egendomen som började
buteljera 'single-vineyard'-viner redan
på 1970-talet (den första årgången av
Montesoli kom 1975). Montesoli är i dag
ett av Italiens riktigt stora viner men
även Altesinos 'vanliga' Brunello håller
mycket hög kvalitativ klass och brukar
få höga poäng av världens ledande
vinkritiker. 



169 kr
/FLASKA

2028 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

12 st

Mencía

13%

750 ml

Telmo Rodriguez
Gaba do Xil Mencia 2015

Valdeorras, Spanien

Inbjudande och lätt aromatisk doft av
mörka hallon, körsbär och björnbär,
torkade örter, peppar, charkuterier och
mineral. Smaken är mjuk, medelfyllig,
frisk och bärig med en kryddig
eftersmak.

VINETVINETVINETVINET
Valdeorras ligger i Galicien i nordvästra
Spanien ner till floden Xil (uttalas Sil).
Området har fått sig en rejäl uppsving
på sistone och allt fler har fått upp
ögonen för den härliga druvan mencía
som ger lätta och friska men samtidigt
kryddiga och smakrika viner.
Producenten Telmo Rodriguez har
nästan som specialitet att  jobba med
'glömda' druvor från gamla vinrankor i
mindre kända områden och få fram
imponerande resultat och Gaba do Xil
Mencia är inget undantag. Vinet
vinifierades på ståltank för att bevara
fruktigheten. 

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Telmo Rodrigues är känd som en av
Spaniens bästa och mest innovativa
producenter. På kort tid har han skapat
sig ett namn med banbrytande viner.
Han producerar viner från olika distrikt
över stora delar av Spanien, och tänker
outside the box på de olika platserna.
Han följer bara en näsa när han
producerar vin, och det är hans egen.
Telmo är son till familjen som står
bakom Rioja-bodegan Remelluri och
2010 tag han över efter sin far. Han har

redan stor erfarenhet av vinproduktion
då han haft fantastiska läroplatser som
Petrus i Pomerol, Guigal i Rhonedalen,
Cos d´Estournel i Bordeaux samt
Dominus i Kalifornien.



126 kr
/FLASKA

756 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

6 st

Syrah

14%

750 ml

Cusumano
Syrah 2015

Sicilia, Italien

Intensiv, djup och kryddig doft av mörk
frukt, torkade örter, mörka blommor och
sötlakrits. Smaken är fruktig och
välbalanserad med fina tanniner med
toner av mörk frukt, kryddor och lakrits.
 

VINETVINETVINETVINET
Vinet är gjort på syrahdruvor som
lagrades i sex månader på ståltank för
att framhäva druvans frukt och
kryddighet. Resultatet är smakrikt och
aromatiskt.

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.



186 kr
/FLASKA

1116 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

6 st

Syrah

14,5%

750 ml

Domaine Lafage
Bastide Miraflors 2015

Vin de Pays, Frankrike

Stor lite lite rökig doft av mörka bär,
svartpeppar, läder och örtkryddor.
Smaken är medelfyllig och sträv men
ändå saftig med massor av mörka bär
(björnbär), blommor och kryddor. Lång
ung och samtidigt rund eftersmak. 

VINETVINETVINETVINET
'One of the greatest red wine values',
enligt Wine Advocate och våra kunder
håller med. Det här är ett av våra
absolut populäraste viner! Bastide
Miraflors är gjort på 70 procent syrah
och 30 procent grenache. Vinet lagras
delvis på
cementtankar (grenachedruvorna) för
att bevara den pigga frukten och på
500-liters ekfat för att ge vinet struktur
och ytterligare komplexitet. 

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.



169 kr
/FLASKA

2028 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

12 st

0%

750 ml

Scheid Family Wines
Ranch 32 Pinot Noir 2014

Monterey County, USA

Klassisk doft av röda bär, mineral (järn)
och skog. Smaken är slank och fräsch
med nervig pinot-frukt. Här möts vi av
en frisk röd frukt (hallon och jordgubbar)
som kombineras med mineraltoner, lite
ek och umami.  

VINETVINETVINETVINET
Ny årgång av publikfavoriten Ranch 32
från Scheid Family Wines. Druvorna till
det här vinet hämtas från det relativt
svala Montrey County vilket är orsaken
till fräschören i vinet - en kalifornisk
pinot noir som är allt annat tung och
svulstig. Vinet görs med burgundiska
metoder: handskörd, öppna jäskar med
manuell 'punch-down' av skal- och
jästrester samt 8 månaders lagring på
franska ekfat. 2014 blev en fin årgång i
norra Kalifornien med viner som har
både fin frukt och bra struktur. 

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Scheid Family Wines startades 1972 av
Al Scheid. Han var en av de första som
såg potentialen i Monterey County och
började odla vin i området. Än idag
lägger de lägger mycket fokus på
Monterey som vinregion; de är väldigt
stolta över området och drivs av
övertygelsen att producera viner av
världsklass till överkomliga priser.
District7 är utan tvekan en av de mest
spännande vinregionerna i Kalifornien.
Med sin pinot noir har de vunnit
internationella priser och utmärkelser
och fått fina recensioner världen över.


