
195 kr
/FLASKA

1170 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

6 st

Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot

14,5%

750 ml

Château La Croix Teynac
2010

Puisseguin Saint-Emilion, Frankrike

Klassisk Bordeauxdoft med mörka bär,
plommon, blyerts, höstlöv och lite
bondgård. Smaken är medelfyllig och
välbalanserad med en varm söt frukt
och bra struktur. Här finns plommon och
mörka bär men också lite blyerts och
bondgård. Allt väldigt välbalanserat. 

VINETVINETVINETVINET
Från legendariska årgången 2010! Det
är var en för oss ganska okänd
egendom till dess att vi fick prova deras
2009 och 2010 då de lyckats otroligt bra
med hantverket. Det här är klassisk
Bordeaux med en varm skön frukt som
fått silvermedalj i International Wine
Challenge. Och vi förstår varför! 

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Ett relativt okänt slott i Puisseguin-
Saint-Emilion precis norr om Saint-
Emilion. Egendomen har gjort några
riktigt prisvärda viner de senaste åren -
inte minst deras 2009 och 2010 som fått
fåt silvermedaljer

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)

Brioche med hängmörad oxfilé ochBrioche med hängmörad oxfilé ochBrioche med hängmörad oxfilé ochBrioche med hängmörad oxfilé och
tryffelmajonnästryffelmajonnästryffelmajonnästryffelmajonnäs

Grillade lammkotletter medGrillade lammkotletter medGrillade lammkotletter medGrillade lammkotletter med
honungsrostade vitlöksklyftorhonungsrostade vitlöksklyftorhonungsrostade vitlöksklyftorhonungsrostade vitlöksklyftor

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

Lamm- och myntaköttbullarLamm- och myntaköttbullarLamm- och myntaköttbullarLamm- och myntaköttbullar

Ryggbiff med potatis- ochRyggbiff med potatis- ochRyggbiff med potatis- ochRyggbiff med potatis- och
jordärtskocksgratäng jordärtskocksgratäng jordärtskocksgratäng jordärtskocksgratäng 



216 kr
/FLASKA

2596 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

12 st

Grenache, Mataro, Syrah

15%

750 ml

Torbreck
GSM Old Vines 2013

Barossa Valley, Australien

Doften är stor och tät med koncentrerad
mörk frukt. Smaken är medelfyllig med
koncentrerade och lite kryddiga toner av
mörka bär. Lång och mycket
balanserad eftersmak. En mycket bra
representant för Barossa Valley!

VINETVINETVINETVINET
Druvorna till Torbrecks GSM Old Vines
kommer från olika vingårdar runt om i
Barossa. Man köper in druvor från
gamla stockar och av hög kvalitet. 2012
blev blenden 38 % grenache, 33 %
syrah och 29 % mataro (mer känd som
mourvèdre). Jäsningen sker i öppna
träkar i 6-7 dagar och därefter lagras
det på fransk ek i 12 månader.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Grundaren till Torbreck är David Powell.
Man kan utan överdrift kalla detta en
kometkarriär och få har fått så mycket
superlativ som Torbreck av
vinskribenten Robert Parker. Rötterna
till egendomen går tillbaka till 1992 då
David arbetade på vingården Rockford.
Han fick i uppdrag att rädda ett fält med
mycket gamla, uttorkade vinrankor.
Efter ett hårt arbete fick han liv i
plantorna igen och som belöning fick
han ett stycke mark med shirazdruvor,
där han producerade sitt första vin.

David lyckades att skrapa ihop lite
pengar och 1995 pressade han sitt
första vin under namnet Torbreck,
uppkallat efter en skog i Skottland. Idag

förfogar man över de främsta
växtplatserna i Barossa Valley där
druvorna shiraz, grenache och mataro
(mourvèdre) samspelar. Förkärleken till
Rhônedalen går inte att ta miste på
även om samtliga viner är i en mer
fruktdriven ”New World style”. Även om
Torbreck är mest förknippat med sina
röda viner så producerar man även
högklassiga vita viner på viognier,
roussanne och marsanne.

I början av 2000-talet genomgick David
Powell en svår skilsmässa som ledde till
ekonomiska problem. Det slutade med
att han tvingades sälja sin del av
egendomen till sin kompanjon som
sedan sålde Torbreck vidare till en
amerikansk investerare. Sedan 2013
har David Powell helt lämnat Torbreck i
jakt på nya äventyr - men vinerna från
egendomen är fortfarande lysande och
tillhör den absoluta eliten i Australien.

 



139 kr
/FLASKA

834 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

6 st

Colorino, Merlot, Sangiovese

13%

750 ml

Borgo Scopeto
Chianti Classico 2015

Chianti Classico, Italien

Inbjudande doft med toner av söt
körsbärsfrukt, lite tobak och fat. Mycket
sval och elegant smak som tillsammans
med en fin struktur, en mogen ryggrad
av tanniner med bra grepp och
medelfyllig kropp balanserar vinet.
Lång, balanserad och ungdomlig
eftersmak.

VINETVINETVINETVINET
Klassisk Chianti som är gjord på 90
procent sangiovese, 5 procent merlot
och 5 procent colorino. Vinet är lagrat
12 månader i 30 hektoliters trätunnor
och 6 månader i flaska.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Själva gården dateras tillbaka till år
1000. Med sina 503 hektar är 70 av
dessa uppodlade med vinrankor och 50
med olivträd. Resten är skog och
byggnader. Gården ligger i det sydöstra
hörnet av Chianti Classico i byn
Castelnuovo Berardenga. Man har en
kapacitet på 700.000 liter årligen och i
källaren varvar man med fat på
1100-26.000 liter av Slovensk ek samt
barriquefat från Frankrike.

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)

Fettuccine BologneseFettuccine BologneseFettuccine BologneseFettuccine Bolognese

Kantarellpasta med kalvfrikadellerKantarellpasta med kalvfrikadellerKantarellpasta med kalvfrikadellerKantarellpasta med kalvfrikadeller

Lammkorv med tomat och salviaLammkorv med tomat och salviaLammkorv med tomat och salviaLammkorv med tomat och salvia

Penne med krämig salsicciasåsPenne med krämig salsicciasåsPenne med krämig salsicciasåsPenne med krämig salsicciasås

Pizza på italienskt vis!Pizza på italienskt vis!Pizza på italienskt vis!Pizza på italienskt vis!

Spagetti alla puttanescaSpagetti alla puttanescaSpagetti alla puttanescaSpagetti alla puttanesca



176 kr
/FLASKA

1056 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

6 st

Sangiovese

13%

750 ml

Caparzo
Rosso di Montalcino 2014

Toscana, Italien

Nyanserad och kryddig doft med inslag
av körsbär, örter, fat och lakrits.
Smaken är drygt medelfyllig och frisk,
med inslag av körsbär, kryddor, färska
örter och fat. Lång fruktdriven eftersmak

VINETVINETVINETVINET
Rosso di Montalcino är en lättsammare
variant av Brunello di Montalcino där
vinet får lagra en kortare tid på fat innan
buteljering och lansering. På Caparzo
använder man sig av samma kvalitet på
sangiovesedruvorna för både Rosso
som Brunello. Men detta vin är
lättillgängligt betydligt tidigare. Vinet
bjuder på en örtighet och inslag av röda
bär. -

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Caparzo förfogar över 90 ha fördelat på
fem vingårdar. Brunellovinerna är
husets flaggskepp, men här produceras
även Chardonnay och Petit Verdot!
Förutom vin gör de även olivolja från
egna odlingar.

MATEN OCH VINETMATEN OCH VINETMATEN OCH VINETMATEN OCH VINET

Prova gärna vinet med lite
italienskinfluerade maträtter. Den gamla
devisen: ’if it grows together, it goes
together’, stämmer allt som oftast. tänk
att få dricka detta i stora ymniga klunkar
till kalvlever anglais med drivor av
kapris och hackade rödbetor&hellip;
Viner med elegant frukt i en lite stram
stil och som detta med lite örtiga
referenser njuter vi gärna till rätter som
de du kan finna i länkarna til höger.

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)

Brässerad EntrecoteBrässerad EntrecoteBrässerad EntrecoteBrässerad Entrecote

KalvleverKalvleverKalvleverKalvlever

Klassisk LasagneKlassisk LasagneKlassisk LasagneKlassisk Lasagne

Penne marinara med örtrostat brödPenne marinara med örtrostat brödPenne marinara med örtrostat brödPenne marinara med örtrostat bröd

Snabba färsrutor medSnabba färsrutor medSnabba färsrutor medSnabba färsrutor med
medelhavsfyllningmedelhavsfyllningmedelhavsfyllningmedelhavsfyllning

Vitello TonnatoVitello TonnatoVitello TonnatoVitello Tonnato



125 kr
/FLASKA

1499 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

Del Fin del Mundo
Postales Pinot Noir 2015

Patagonia, Argentina

Pigg och ungdomlig doft av mörka
jordgubbar, hallon, körsbär, sötlaktrits,
örter och lite choklad. Smaken är bärig
med lite kryddiga toner, mjuka tanniner
och balanserad syra.

VINETVINETVINETVINET
Bodega del Fin del Mundo betyder
'vingården vid världens ände'.
Vingården ligger i Neuquen-distriktet i
Patagonien, ett väderbitet landskap i
södra Argentina, och har specialiserat
sig på den kinkiga druvsorten pinot
noir. Argentina är förmodligen det land i
världen som har den största outnyttjade
potentialen för kvalitetsviner och Del Fin
del Mundos viner är ett utmärkt
exempel på att även prisvärda viner
finns att upptäcka vid världens ände.
Vinet lagras i sex månader på franska
och amerikanska fat.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Bodega Fin del Mundo betyder
vingården vid världens ände.
 Vingården ligger i Neuquen-distriktet i
Patagonien i södra Argentina. Julio
Viola, som äger Fin del Mundo, var
drivkraften vid etableringen av alla
vingårdar i San Patricio del Chañar-
distriktet i Neuquen- provinsen.
Vinstockarna planterades så sent som
1999. Tekniken ligger i framkant och
även vinstockarna är uppbundna enligt
en ny metod för att passa det torra
klimatet i Patagonien. Från årgång 2004
har man anlitat en av världens främsta

vinmakere, Michel Rolland från
Bordeaux. 2009 inleddes ett samarbete
med Eurnekianfamiljen som är en av de
rikaste familjerna i Argentina. Detta har
möjliggjort investeringar i både källare
och vingårdar på närmare 50 miljoner
USD. Här kan vi ha höga förväntningar.
 



143 kr
/FLASKA

1714 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

12 st

Mourvèdre, Syrah, Viognier

14,5%

750 ml

Boekenhoutskloof
The Wolftrap Syrah-Mourvedre 2016

Franschhoek, Sydafrika

Inbjudande doft av mörka bär, mogna
plommon, lite örter, svarta oliver och
kaffebönor. Smaken är välbalanserad
med mjuka tanniner, bra syra och en
härligt kryddig och smakrik avslutning. 

VINETVINETVINETVINET
Boekenhoutskloofs populära vin The
Wolftrap är en smakrik och uttrycksfull
druvblandning på 86 procent syrah, 13
procent mourvedre och 1 procent
viognier. Vinet får jäsa på ståltank och
lagras sedan på franska ekfat i nio
månader innan buteljering. 

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Boekenhoutskloof är en av de absolut
bästa producenterna i Sydafrika. Marc
Kent heter den nästan legendariske
vinmakaren som producerar vinerna
med så lite inblandning som möjligt. Allt
för att vinerna ska vara så naturliga från
sitt ursprung som möjligt. Egendomen
ägs av ett investmentbolag där de sju
stolarna på etiketten symboliserar
ägarna. Toppvinerna från egendomen
är deras Syrah, Cabernet Sauvignon
samt Chocolate Block.

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

Grillad entrecote med marinerad rödlökGrillad entrecote med marinerad rödlökGrillad entrecote med marinerad rödlökGrillad entrecote med marinerad rödlök

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

Ryggbiff med potatis- ochRyggbiff med potatis- ochRyggbiff med potatis- ochRyggbiff med potatis- och
jordärtskocksgratäng jordärtskocksgratäng jordärtskocksgratäng jordärtskocksgratäng 

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


