
129 kr
/FLASKA

774 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

6 st

Pinot Noir

13,5%

750 ml

Vina Errazuriz
Errazuriz Pinot Noir 2014

Casablanca Valley, Chile

Duften domineres af mørke bær med
undertoner af kanel og vanille. Smagen,
der er fyldt med kirsebær og brombær,
har en let sødme, der dog aldrig bliver
dominerende.

VINETVINETVINETVINET

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Det var Don Maximiano Errazuriz som
byggde upp vingården 1870 I
Aconcagua Valley som ligger 10 mil nor
om Santiago. Idag drivs gården av den
femte generationen Chadwick med
Eduardo i spetsen. Man har byggt upp
ett rykte om att producera några av
landets bästa viner, vilket inte minst
uppmärksammats vid ”The Berlin
Tasting” 2004 där man bland andra slog
Château Lafite, Château Margaux,
Château Latour, Tignanello, Sassicaia,
Solaia och Guado al Tasso i en
blindprovning.



195 kr
/FLASKA

1172 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.



136 kr
/FLASKA

816 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

Domaine Lafage
Cote Sud Rouge 2014

Vin de Pays, Frankrike

Stor doft av mörka körsbär, plommon,
hallon, torkade örter, sötlakrits och lite
peppar. Fyllig smak med mjuka tanniner
och härligt saftig och koncentrerad frukt.
Kryddigt avslut.

VINETVINETVINETVINET
Domaine Lafages Cote Sud görs på 80
procent syrah och 20 procent grenache.
Vinet får jäsa och vila på ståltank och
ser aldrig skymten av ekfat, istället är
det frukten som är i fokus. Syrahdruvan
gör dock att det finns söta kryddor och
peppriga undertoner i både smak och
doft. 

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.



198 kr
/FLASKA

1191 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

6 st

Sangiovese

14%

750 ml

Tenuta di Argiano
Rosso di Montalcino 2015

Rosso di Montalcino, Italien

Tillgänglig och nyanserad doft av mörka
körsbär, plommon, tomat, choklad, örter
och lite blommor. Smaken är medelfyllig
med härlig fruktighet, pigg syra och fina
tanniner.

VINETVINETVINETVINET
Argianos Rosso di Montalcino kallas för
lillsyskonet till producentens  hyllade
Brunello, och är ett fantastiskt matvin
med tillgänglig och körsbärsfrukt och
fantastiskt spänstiga struktur. Årgång
2015 blev perfekt i Montalcino. Vädret
var varmt och torrt vilket gav små, fina
sangiovesedruvor med mycket
koncentration. 

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.



168 kr
/FLASKA

2016 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

12 st

Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot

13%

750 ml

Château Le Chêne
Haut-Médoc 2010

Bordeaux, Frankrike

Klassiska bordeauxdofter med inslag av
svarta vinbär, cederträ, blyerts och
multna löv. Smaken är medelfyllig och
välbalanserad med mognadstoner och
avrundade syror. En riktigt bra
budgetbordeaux från ett riktigt stort år!

VINETVINETVINETVINET
Bra Bordeaux med ålder från utmärkta
årgång 2010! Sedan 1982 ingår
Château Le Chêne i Domaines Fabres
stall. Precis som La Tonnelle (som
också ägs av Domaines Fabre) ligger
egendomen i kommunen Vertheuil
Haut-Médoc. Grus och sand dominerar
de 29 hektaren som är planterade med
55 procent cabernet sauvignon, 40
procent merlot och 5 procent petit
verdot. Druvorna avstjälkas helt innan
urlakning och jäsning i
temperaturkontrollerade tankar (med
dagliga överpumpningar för extrahering
av färg och smak). Man använder också
den populära metoden att tillsätta små
mängder syre (mikrosyresättning) till
tankarna för att stabilisera färgen och
göra vinet rundare. Därefter vilar vinet i
runt 10 månader på ekfat.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Sedan 1982 ingår Château Le Chêne i
Domaines Fabres stall. Precis som La
Tonnelle (som också ägs av Domaines
Fabre) ligger egendomen i kommunen
Vertheuil Haut-Médoc. Grus och sand
dominerar de 29 hektaren som är
planterade med 55 procent cabernet

sauvignon, 40 procent merlot och 5
procent petit verdot. Druvorna
avstjälkas helt innan urlakning och
jäsning i temperaturkontrollerade tankar
(med dagliga överpumpningar för
extrahering av färg och smak). Man
använder också den populära metoden
att tillsätta små mängder syre
(mikrosyresättning) till tankarna för att
stabilisera färgen och göra vinet
rundare. Därefter vilar vinet i runt 10
månader på ekfat. 



175 kr
/FLASKA

2100 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

12 st

Grenache, Tempranillo

14,5%

750 ml

Bodegas Maurodos
Prima 2014

Toro, Spanien

Ung, varmfruktig och kryddig doft av
mörka bär, plommon, choklad och ek.
Generöst fruktig, medelfyllig smak av
mörka bär, plommon, choklad, kryddor,
kanel och fat. Stram och lite eldig
avslutning.

VINETVINETVINETVINET
Ny årgång av vår kundfavorit! Från
grundaren av Bodegas Aalto och
hyllade vinmakaren på Vega Sicilia -
Prima är Bodegas Maurodos andravin
vid sidan av firmans flaggskepp San
Roman. Vinet har vilat under ett år på
franska och amerikanska ekfat. Vinet är
gjort på 90% tempranillo (Tinta de Toro)
och 10% garnacha.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Detta är ett vin från familjen Garcia, där
pappan Mariano gjort sig känd som
tidigare vinmakare på Bodegas Vega
Sicilia och sedan på både familjegården
Mauro och Aalto. Idag är sönerna allt
mer involverade i affärerna och ett av
många nya projekt är deras vingård
uppe i Toro. Här finner man Spaniens
mest maskulina viner med stor kraft och
påtaglig garvsyra. Alltså viner för
framtiden.

MATEN OCH VINETMATEN OCH VINETMATEN OCH VINETMATEN OCH VINET

Vinet passar bra till smakrika rätter av
fläsk, lamm, nötkött och vilt. För
inspiration klicka på recepten 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)

Entrecote med TapenadeEntrecote med TapenadeEntrecote med TapenadeEntrecote med Tapenade

Grillade lammkotletter, merguez ochGrillade lammkotletter, merguez ochGrillade lammkotletter, merguez ochGrillade lammkotletter, merguez och
paprikorpaprikorpaprikorpaprikor

Hel grillad ryggbiffHel grillad ryggbiffHel grillad ryggbiffHel grillad ryggbiff

Helstekt fläskfilé med spanskHelstekt fläskfilé med spanskHelstekt fläskfilé med spanskHelstekt fläskfilé med spansk
potatissalladpotatissalladpotatissalladpotatissallad

Kryddstekt lammragu med bönorKryddstekt lammragu med bönorKryddstekt lammragu med bönorKryddstekt lammragu med bönor

Oxfilé ProvencaleOxfilé ProvencaleOxfilé ProvencaleOxfilé Provencale


