
169 kr
/FLASKA

954 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

6 st

Cabernet Sauvignon, Merlot

13,5%

750 ml

Chateau Beaumont
Les Tours de Beaumont 2015

Haut-Médoc, Frankrike

Vinet har en ungdomligt inbjudande doft
med aromer av mörka bär, ceder och
örter. Kroppen är medelfyllig med
markerade tanniner och en lång, fruktig
eftersmak.

VINETVINETVINETVINET
Chateau Beaumonts andravin från en
riktig toppårgång! Les Tours de
Beaumont är ett så kallat andravin från
Chateau Beaumont - gjort på de druvor
som inte används i egendomens
toppvin. 2015 rankas redan som en
modern klassiker i Bordeaux - den
bästa årgången sedan 2010. Vinerna
markeras av sin elegans och finess och
spås ett långt liv i källaren. Detta vin är
gjort i en mer tillgänglig stil och är redo
att avnjutas redan nu - gärna till
kraftigare rätter.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Chateau Beaumont är en av de största
egendomarna i Médoc med en historia
som dateras ända tillbaka till 1772. De
första vinrankorna planterades 1824
och själva slottet restes 1854. Ägorna
är planterade med 53 % cabernet
sauvignon, 40 % merlot, 4 % cabernet
franc och 3 % petit verdot. Man
producerar årligen ungefär 50 000 lådor
av alla gårdens viner.



269 kr
/FLASKA

1614 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

6 st

Pinot Noir

14%

750 ml

B Vintners
Reservoir Road Pinot Noir 2016

Coastal Region, Sydafrika

Inbudande fruktig och bärig arombild
med toner av körsbär, hallon,
jordgubbar, peppar och örter. De
fruktiga tonerna till trots är detta ett
seriöst vin med en väldefinierad men
silkesmjuk tanninstruktur.

VINETVINETVINETVINET
Spännade ny Sydafrikaproducent att
hålla ögonen på! Druvorna till Reservoir
Road kommer från små så kallade bush
vines - rankor som fått växa fritt och har
formen av små buskar. Namnet
kommer från den vindlande lilla väg
som löper längs vingården. Detta
oemotståndligt charmiga vin passar
både att drickas ungt och att sparas.
Matchas gärna med såväl fiskrätter som
lättare kötträtter - eller varför inte som
det är.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
B Vintners är ett samarbete mellan
kusinerna Gavin Bruwer och Bruwer
Raats. De beskriver det som ett
”vinupptäckarföretag” med syfte att
upptäcka det sydafrikanska vinarvet.
Man samlar in druvor från vad de anser
är de mest spännande områdena i
Sydafrika med huvudfokus på
Stellenbosch.

MATEN OCH VINETMATEN OCH VINETMATEN OCH VINETMATEN OCH VINET

Vinet & matenVinet & matenVinet & matenVinet & maten
Vinet passar till smakrika rätter av fläsk
eller till rätter av nötkött eller vilt, gärna
serverade med svamp. 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)

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

Hel grillad ryggbiffHel grillad ryggbiffHel grillad ryggbiffHel grillad ryggbiff

Klassisk SlottsstekKlassisk SlottsstekKlassisk SlottsstekKlassisk Slottsstek

KöttfärspajKöttfärspajKöttfärspajKöttfärspaj

Oxfilé med kantareller och dragonOxfilé med kantareller och dragonOxfilé med kantareller och dragonOxfilé med kantareller och dragon



159 kr
/FLASKA

1908 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

12 st

Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Tannat

13%

750 ml

Chateau Barrejat
Madiran Cuvée Vieux Ceps 2015

Madiran, Frankrike

Köttigt, smakrikt och lite rökigt. Det här
är ett vin som karaktäriseras av mörk
frukt, lite salmiak och en härlig struktur.
Här finns toner av björnbär och färska
örter balanseras av aromer av kaffe och
charkuterier.

VINETVINETVINETVINET
Barrejats främsta vin Vieux Ceps är
precis vad vinets namn antyder - druvor
från egendomens äldsta rankor.
Rankorna till detta vin planterades för
mellan 80 och 200 år sedan och
druvblaningen består av 80 % tannat
medan resterande 20 % är fördelat
mellan cabernet franc och cabernet
sauvignon. Tannat är den druva som
förkroppsligar Madiran med sin
tanninrika och något rustika natur. I
Vieux Ceps mjukar man på klassiskt vis
upp blenden med cabernet-druvor och
nya franska ekfat vilket gör detta vin till
en typisk manifestation av området.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Den 27 hektar stora egendomen
Chateau Barréjat ägs av Denis
Capmartin och ligger precis utanför byn
Maumusson i den norra delen av
appellationen Madiran. Vingårdarna
ligger på väldränerade sluttningar runt
om egendomen. Klimatet är gynnsamt
och jämnar ut effekterna från Atlanten
och Pyrenéernas inflytande så man får
långa varma höstar där druvorna
vanligtvis skördas i mitten av oktober
under bra förhållanden.

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)

Hjortinnanlår för viltälskarenHjortinnanlår för viltälskarenHjortinnanlår för viltälskarenHjortinnanlår för viltälskaren

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

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

Lammlägg med vinbärsbakade morötterLammlägg med vinbärsbakade morötterLammlägg med vinbärsbakade morötterLammlägg med vinbärsbakade morötter

Oxfilé med kantareller och dragonOxfilé med kantareller och dragonOxfilé med kantareller och dragonOxfilé med kantareller och dragon

OxsvansraguOxsvansraguOxsvansraguOxsvansragu

Rådjur från Stensnäs med kål,Rådjur från Stensnäs med kål,Rådjur från Stensnäs med kål,Rådjur från Stensnäs med kål,
messmör och blodmessmör och blodmessmör och blodmessmör och blod



89 kr
/FLASKA

534 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

6 st

Cabernet Sauvignon

13,5%

750 ml

Lindemans
Bin 45 Cabernet Sauvignon 2017

South Eastern Australia, Australien

Fruktig doft med toner av mörka
plommon, svarta vinbär, choklad, lite
ceder, sötlakrits och vanilj. 

VINETVINETVINETVINET
Lindemans Bin-serien har blivit några
av världens mest uppskattade viner.
Receptet bakom framgången är viner i
en matvänlig, prisvärd och fruktig stil.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Lindemans var en av de första
vingårdarna som startade i Hunter
Valley i New South Wales i Australien.
År 1843 fann Dr Henry Lindeman sin
vingård och började plantera vinrankor
med shiraz, riesling och verdelho och
började exportera viner år 1858. Idag
omfattar producentens marker över
5000 hektar, chardonnay är deras mest
odlade druva och över 70 procent av
produktionen går på export. Lindemans
är nu ett av de största vinhusen i
Australien med en produktion av 70
miljoner flaskor per år.



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

Doften domineras av röda bär med
aromer av kanel och vanilj. Smaken är
mjuk med lena tanniner och ett fruktigt
avslut.

VINETVINETVINETVINET
Druvorna till detta fruktiga och mjuka vin
jästes i ståltankar under vinifieringen.
50 % av vinet fick därefter ligga i 7
månader på äldre ekfat. Ett vin att njuta
av i dess ungdom.

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.



149 kr
/FLASKA

1788 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

12 st

Cabernet Franc

14%

750 ml

Bodega Atamisque
Serbal Cabernet Franc 2017

Mendoza, Argentina

Stor, varm, kryddig och fruktig doft av
mörka bär, lila blommor, krita, grön
paprika och nyanserade toner av ekfat.
Smaken är rund och generös med
eleganta toner av cabernet franc.
Strukturerad och fruktdriven med lång
eftersmak. 

VINETVINETVINETVINET
Serbal är Atamisques hyllade
instegsvin. Vinet är gjort på cabernet
francdruvor som växer på hög höjd och
skördas för hand tidigt på morgon för att
behålla den svala fräschören. Det här är
ett väldigt matvänligt vin med stor
fruktig och örtig karaktär som vi gärna
återkommer till. Gamla stockar och hög
höjd är hemligheten bakom de kraftfulla
men ändå välbalanserade vinerna.
Vinet lagras på franska ekfat. 

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. 


