
321 kr
/FLASKA

1928 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

6 st

Cabernet Sauvignon, Callet, Merlot, Syrah

13,5%

750 ml

4 Kilos Vinicola
12 volts 2015
Mallorca, Spanien

VINETVINETVINETVINET
12 Volts är 4 Kilos andravin som görs
på öns stolthet callet samt de
internationella druvsorterna syrah,
cabernet sauvignon och merlot. 40
procent av vinet lagras på 3 000 liter
stora foudres, 30 procent på 2 år gamla
franska ekfat (225 liter) och 30 procent
på 1 år gamla franska ekfat (225 liter). 

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Detta projekt etablerades så sent som
2006 och har på kort tid blivit lite av ett
kultvin på Mallorca. Namnet kommer
från investeringen som varje partner
gjorde, 4 miljoner pesos. Man använder
sig av både lokala och mer
internationella druvsorter och gör väldigt
moderna viner. På kort tid har man fått
mycket positiv kritik för sina viner av
internationella vinkritiger vilket gör att
vinerna inte är helt lätta att få tag på. 4
Kilos är firmans första vin och
andravinet heter 12 Volts.



406 kr
/FLASKA

2436 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

6 st

Callet, Manto Negro

14%

750 ml

4 Kilos Vinicola
4 kilos 2015
Mallorca, Spanien

Stor, fruktdriven doft med inslag av
mörka bär och kryddor. Smaken är
intensiv med toner av mogna mörka
bär, fat och en pigg syra. Lång och
kraftfull avslutning.

VINETVINETVINETVINET
Firmans prestigevin är gjort på 90
procent callet och 10 procent manto
negro och lagras 14 månader på 600
liters ekfat.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Detta projekt etablerades så sent som
2006 och har på kort tid blivit lite av ett
kultvin på Mallorca. Namnet kommer
från investeringen som varje partner
gjorde, 4 miljoner pesos. Man använder
sig av både lokala och mer
internationella druvsorter och gör väldigt
moderna viner. På kort tid har man fått
mycket positiv kritik för sina viner av
internationella vinkritiger vilket gör att
vinerna inte är helt lätta att få tag på. 4
Kilos är firmans första vin och
andravinet heter 12 Volts.



321 kr
/FLASKA

1928 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

6 st

Callet, Manto Negro

13,5%

750 ml

4 Kilos Vinicola
Gallinas y Focas 2014

Mallorca, Spanien

Ljust röd färg. Stor aromatisk blommig
doft av  röda bär och kryddor. Smaken
är lätt och fräsch och 'juicy' med inslag
av röda bär och kryddor. Sammansatt
men ändå lätt och fräscht. 

VINETVINETVINETVINET
Gallinas y Focas är ett samarbete
mellan 4 Kilos och
välgörenhetsorganisationen Amadip
Esment som jobbar för att förbättra
situationen för intellektuellt
handikappade. Vinet är gjort på 90
procent matua negra och 10 procent
syrah som lagrats 18 månader i en
blandning av stora till mycket stora fat
(500 till 4000 liter). Därefter har vinet
fått ytterligare 6 månaders lagring på
flaska. Det roliga namnet, Hönor och
Sälar, spånades fram av Amadip
Esment. eftersom hönor är roliga och
sälar 'klappar'!

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Detta projekt etablerades så sent som
2006 och har på kort tid blivit lite av ett
kultvin på Mallorca. Namnet kommer
från investeringen som varje partner
gjorde, 4 miljoner pesos. Man använder
sig av både lokala och mer
internationella druvsorter och gör väldigt
moderna viner. På kort tid har man fått
mycket positiv kritik för sina viner av
internationella vinkritiger vilket gör att
vinerna inte är helt lätta att få tag på. 4
Kilos är firmans första vin och
andravinet heter 12 Volts.



174 kr
/FLASKA

1044 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

6 st

Riesling

12,5%

750 ml

Weingut Fritz Ekkehard Huff
Riesling Trocken 2016

Rheinhessen, Tyskland

Klassisk rieslingdoft med indslag av
citrus, persika, mineral och gröna
äpplen. Smaken är torr, fräsch och
uppfriskande med en lång härlig
eftersmak som också den innehåller
citrus, persika och mineral.

VINETVINETVINETVINET
Christine och Jermey Bird-Huff tillhör
'Generation Riesling' och var två av de
som imponerade mest på oss vid årets
Prowein - världens största vinmässa.
Generation Riesling är en
sammanslutning för unga tyska
vinmakare (man får bara var med till
dess att man är 35) och som framförallt
fokuserar på att föra fram världens
bästa gröna druvsort - riesling! Det här
är Weingut Fritz Ekkehard Huffs torra
instegsvin med en kristllklar och fräsch
citrussmak - ett vin som är gjort för att
vara okomplicerat och kul. Men det är
inget okomplicerat med den härliga
långa eftersmaken. Ett vin för fisk,
skaldjur och lättare kötträtter eller
vegetariska rätter.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Familjeegendomen Weingut Fritz
Ekkehard Huff har odlat vin sedan
1700-talet men idag är det den unga
dynamiska duon och paret Christine
Huff & Jeremy Bird-Huff som driver
egendomen med hjälpa av Christines
föräldrar (pappan sköter vingårdarna
och mamman de kommersiella
bitarna). 

Man har 8 hektar i Nierstein och
Schwabsburg i Rheinhessen och
fokuserar förstås på att göra fantastisk
riesling från lägen som Schloss
Schwabsburg, Pettenthal och Orbel.
Men man gör även vin på druvsorter
som spätburgunder (pinot noir),
weissburgunder (pinot gris), scheurebe
och grauburgunder (pinot gris).

Eftersom Jeremy Bird-Huff kommer från
Nya Zeeland så har man nu även börjat
experimentera med sauvignon blanc. 

Christine och Jeremy tillhör båda
'Generation Riesling' och var två av de
som imponerade mest på oss vid årets
Prowein - världens största vinmässa.
Generation Riesling är en
sammanslutning för unga tyska
vinmakare (man får bara var med till
dess att man är 35) och som framförallt
fokuserar på att föra fram världens
bästa gröna druvsort - riesling!



166 kr
/FLASKA

996 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

6 st

Riesling

12,5%

750 ml

Weingut Fritz Ekkehard Huff
Riesling Trocken 2016

Rheinhessen, Tyskland

Klassisk rieslingdoft med indslag av
citrus, persika, mineral och gröna
äpplen. Smaken är torr, fräsch och
uppfriskande med en lång härlig
eftersmak som också den innehåller
citrus, persika och mineral.

VINETVINETVINETVINET
Christine och Jermey Bird-Huff tillhör
'Generation Riesling' och var två av de
som imponerade mest på oss vid årets
Prowein - världens största vinmässa.
Generation Riesling är en
sammanslutning för unga tyska
vinmakare (man får bara var med till
dess att man är 35) och som framförallt
fokuserar på att föra fram världens
bästa gröna druvsort - riesling! Det här
är Weingut Fritz Ekkehard Huffs torra
instegsvin med en kristllklar och fräsch
citrussmak - ett vin som är gjort för att
vara okomplicerat och kul. Men det är
inget okomplicerat med den härliga
långa eftersmaken.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Familjeegendomen Weingut Fritz
Ekkehard Huff har odlat vin sedan
1700-talet men idag är det den unga
dynamiska duon och paret Christine
Huff & Jeremy Bird-Huff som driver
egendomen med hjälpa av Christines
föräldrar (pappan sköter vingårdarna
och mamman de kommersiella
bitarna). 

Man har 8 hektar i Nierstein och

Schwabsburg i Rheinhessen och
fokuserar förstås på att göra fantastisk
riesling från lägen som Schloss
Schwabsburg, Pettenthal och Orbel.
Men man gör även vin på druvsorter
som spätburgunder (pinot noir),
weissburgunder (pinot gris), scheurebe
och grauburgunder (pinot gris).

Eftersom Jeremy Bird-Huff kommer från
Nya Zeeland så har man nu även börjat
experimentera med sauvignon blanc. 

Christine och Jeremy tillhör båda
'Generation Riesling' och var två av de
som imponerade mest på oss vid årets
Prowein - världens största vinmässa.
Generation Riesling är en
sammanslutning för unga tyska
vinmakare (man får bara var med till
dess att man är 35) och som framförallt
fokuserar på att föra fram världens
bästa gröna druvsort - riesling!



185 kr
/FLASKA

1109 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

6 st

Riesling

12,5%

750 ml

Weingut Fritz Ekkehard Huff
Schwabsburger Riesling 2015

Rheinhessen, Tyskland

Ljust gul med gröna nyanser. Doften är
ung och fräscht 'mineralig' med inslag
av citrus, mineral, äpple och lite rök.
Smaken är ung och mycket frisk med
en druvtypisk fräschör och toner av
citrus, äpple, persika, mineral och rök.
Lång läcker välbalanserad avslutning. 

VINETVINETVINETVINET
Det här är ett snäpp upp från Winegut
Huffs härliga instegsriesling.
Schwabsburg tillhör de där orterna som
borde vara mer känd. Här vinrankorna
är planterade på röd skifferjord mellan
Oppenheim och Nackenheim i närheten
av Rhein - och läget är lite svalare och
blåsigare än vingårdarna närmare
floden. Ortsläget ger därfär otroligt
fräscha och friska viner med en läcker
ton av äpplen, citrus och persika med
fin lagringspotential. 

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Familjeegendomen Weingut Fritz
Ekkehard Huff har odlat vin sedan
1700-talet men idag är det den unga
dynamiska duon och paret Christine
Huff & Jeremy Bird-Huff som driver
egendomen med hjälpa av Christines
föräldrar (pappan sköter vingårdarna
och mamman de kommersiella
bitarna). 

Man har 8 hektar i Nierstein och
Schwabsburg i Rheinhessen och
fokuserar förstås på att göra fantastisk
riesling från lägen som Schloss

Schwabsburg, Pettenthal och Orbel.
Men man gör även vin på druvsorter
som spätburgunder (pinot noir),
weissburgunder (pinot gris), scheurebe
och grauburgunder (pinot gris).

Eftersom Jeremy Bird-Huff kommer från
Nya Zeeland så har man nu även börjat
experimentera med sauvignon blanc. 

Christine och Jeremy tillhör båda
'Generation Riesling' och var två av de
som imponerade mest på oss vid årets
Prowein - världens största vinmässa.
Generation Riesling är en
sammanslutning för unga tyska
vinmakare (man får bara var med till
dess att man är 35) och som framförallt
fokuserar på att föra fram världens
bästa gröna druvsort - riesling!



164 kr
/FLASKA

983 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

6 st

Sauvignon Blanc

12,5%

750 ml

Weingut Fritz Ekkehard Huff
The Yellow Bird Sauvignon blanc 2016

Rheinhessen, Tyskland

Ljust gröngul färg. Ganska stor och
aromatisk färg med inslag av krusbär,
mineral och gröna frukter. Smaken är
frisk och lätt aromatisk med lite rökiga
kritiga sauvignon blanctoner. Lätt och
fräsch och perfekt till skaldjur. 

VINETVINETVINETVINET
Det här är lite av Christine Huff och
Jeremy Bird Huffs experimentverkstad.
Jeremy är från Nya Zeeland och har
alltid gillat sitt hemlands sauvignon
blanc-viner och därför planterade paret
lite sauvignon blanc. Yellow Bird
Sauvignon är gjord i ett slags Hawkes
Bay-stil och är inte så aggressivt grön i
smaken (som vinerna från Marlborough
kan vara) utan mer elegant och
mineralisk. 

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Familjeegendomen Weingut Fritz
Ekkehard Huff har odlat vin sedan
1700-talet men idag är det den unga
dynamiska duon och paret Christine
Huff & Jeremy Bird-Huff som driver
egendomen med hjälpa av Christines
föräldrar (pappan sköter vingårdarna
och mamman de kommersiella
bitarna). 

Man har 8 hektar i Nierstein och
Schwabsburg i Rheinhessen och
fokuserar förstås på att göra fantastisk
riesling från lägen som Schloss
Schwabsburg, Pettenthal och Orbel.
Men man gör även vin på druvsorter

som spätburgunder (pinot noir),
weissburgunder (pinot gris), scheurebe
och grauburgunder (pinot gris).

Eftersom Jeremy Bird-Huff kommer från
Nya Zeeland så har man nu även börjat
experimentera med sauvignon blanc. 

Christine och Jeremy tillhör båda
'Generation Riesling' och var två av de
som imponerade mest på oss vid årets
Prowein - världens största vinmässa.
Generation Riesling är en
sammanslutning för unga tyska
vinmakare (man får bara var med till
dess att man är 35) och som framförallt
fokuserar på att föra fram världens
bästa gröna druvsort - riesling!



289 kr
/FLASKA

1733 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

6 st

Riesling

12,5%

750 ml

Weingut Fritz Ekkehard Huff
Rabenturm Niersteiner Schloss Schwabsburg Riesling 2015

Rheinhessen, Tyskland

Ljust gyllengul färg. Stor doft av flinta/
rök, citrus, persikor och äpplen med en
liten tropisk honungston. Smaken är
ung, frisk, fräsch och intensiv med
massor av mogen citrusfrukt och
persikotoner. Här finns rejält med kraft
och lagringspotential och en komplex
rökig mineralton. Allt avslutas med en
lång härlig eftersmak. 

VINETVINETVINETVINET
Rabenturm är ett av de bästa lägena i
Schwabsburg och en del av den större
Schloss Schwabsburg. Vingårdens
gamla vinstockar växer på en röd
kalkrik skifferjord som ger aromatiska,
komplexa och koncentrerade viner med
en otrolig längd i eftersmaken. Här finns
också en bra lagringspotential för den
som vill lagra vinet. 

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Familjeegendomen Weingut Fritz
Ekkehard Huff har odlat vin sedan
1700-talet men idag är det den unga
dynamiska duon och paret Christine
Huff & Jeremy Bird-Huff som driver
egendomen med hjälpa av Christines
föräldrar (pappan sköter vingårdarna
och mamman de kommersiella
bitarna). 

Man har 8 hektar i Nierstein och
Schwabsburg i Rheinhessen och
fokuserar förstås på att göra fantastisk
riesling från lägen som Schloss
Schwabsburg, Pettenthal och Orbel.

Men man gör även vin på druvsorter
som spätburgunder (pinot noir),
weissburgunder (pinot gris), scheurebe
och grauburgunder (pinot gris).

Eftersom Jeremy Bird-Huff kommer från
Nya Zeeland så har man nu även börjat
experimentera med sauvignon blanc. 

Christine och Jeremy tillhör båda
'Generation Riesling' och var två av de
som imponerade mest på oss vid årets
Prowein - världens största vinmässa.
Generation Riesling är en
sammanslutning för unga tyska
vinmakare (man får bara var med till
dess att man är 35) och som framförallt
fokuserar på att föra fram världens
bästa gröna druvsort - riesling!



296 kr
/FLASKA

3552 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

12 st

Riesling

12,5%

750 ml

Weingut Fritz Ekkehard Huff
Niersteiner Pettenthal Riesling 2015

Rheinhessen, Tyskland

Ljust gyllengul. Stor armoatisk doft av
mogen citrus, flinta/rök och persikor.
Smaken är ung och kraftfull med och
packad med ung men mogen
rieslingfrutk och med inslag av citrus,
persika, mineral och lite honung. Lång
komplex eftersmak. 

VINETVINETVINETVINET
Pettentahl är det mest kända och
ansedda läget i det större geologiska
området som kallas för Roter Hang i
Nierstein. Har består gjorden förutom av
skiffer och röd kalksten även av mer röd
sandsten och slamsten. Läget med en
fin exponering ned mot och alldeles intill
Rhein ger förutsättningar för fantastiska
viner med intnsiva och komplaxa
aromer och frisk och fräsch mogen
rieslingfrukt.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Familjeegendomen Weingut Fritz
Ekkehard Huff har odlat vin sedan
1700-talet men idag är det den unga
dynamiska duon och paret Christine
Huff & Jeremy Bird-Huff som driver
egendomen med hjälpa av Christines
föräldrar (pappan sköter vingårdarna
och mamman de kommersiella
bitarna). 

Man har 8 hektar i Nierstein och
Schwabsburg i Rheinhessen och
fokuserar förstås på att göra fantastisk
riesling från lägen som Schloss
Schwabsburg, Pettenthal och Orbel.

Men man gör även vin på druvsorter
som spätburgunder (pinot noir),
weissburgunder (pinot gris), scheurebe
och grauburgunder (pinot gris).

Eftersom Jeremy Bird-Huff kommer från
Nya Zeeland så har man nu även börjat
experimentera med sauvignon blanc. 

Christine och Jeremy tillhör båda
'Generation Riesling' och var två av de
som imponerade mest på oss vid årets
Prowein - världens största vinmässa.
Generation Riesling är en
sammanslutning för unga tyska
vinmakare (man får bara var med till
dess att man är 35) och som framförallt
fokuserar på att föra fram världens
bästa gröna druvsort - riesling!



311 kr
/FLASKA

1865 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

6 st

Riesling

12,5%

750 ml

Weingut Fritz Ekkehard Huff
Niersteiner Pettenthal Riesling 2015

Rheinhessen, Tyskland

Ljust gyllengul. Stor armoatisk doft av
mogen citrus, flinta/rök och persikor.
Smaken är ung och kraftfull med och
packad med ung men mogen
rieslingfrutk och med inslag av citrus,
persika, mineral och lite honung. Lång
komplex eftersmak.

VINETVINETVINETVINET
Pettentahl är det mest kända och
ansedda läget i det större geologiska
området som kallas för Roten Hang i
Nierstein. Har består gjorden förutom av
skiffer och röd kalksten även av mer röd
sandsten och slamsten. Läget med en
fin exponering ned mot och alldeles intill
Rhein ger förutsättningar för fantastiska
viner med intnsiva och komplaxa
aromer och frisk och fräsch mogen
rieslingfrukt.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Familjeegendomen Weingut Fritz
Ekkehard Huff har odlat vin sedan
1700-talet men idag är det den unga
dynamiska duon och paret Christine
Huff & Jeremy Bird-Huff som driver
egendomen med hjälpa av Christines
föräldrar (pappan sköter vingårdarna
och mamman de kommersiella
bitarna). 

Man har 8 hektar i Nierstein och
Schwabsburg i Rheinhessen och
fokuserar förstås på att göra fantastisk
riesling från lägen som Schloss
Schwabsburg, Pettenthal och Orbel.

Men man gör även vin på druvsorter
som spätburgunder (pinot noir),
weissburgunder (pinot gris), scheurebe
och grauburgunder (pinot gris).

Eftersom Jeremy Bird-Huff kommer från
Nya Zeeland så har man nu även börjat
experimentera med sauvignon blanc. 

Christine och Jeremy tillhör båda
'Generation Riesling' och var två av de
som imponerade mest på oss vid årets
Prowein - världens största vinmässa.
Generation Riesling är en
sammanslutning för unga tyska
vinmakare (man får bara var med till
dess att man är 35) och som framförallt
fokuserar på att föra fram världens
bästa gröna druvsort - riesling!



189 kr
/FLASKA

1134 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%

750 ml

Chateau La Brande
2015

Cotes de Castillon, Frankrike

Doften är packad av mörkfruktiga toner
av svarta vinbär, örter, plommon och
mocca. Kroppen är fyllig med
välintegrerade tanniner och en kryddig
eftersmak.

VINETVINETVINETVINET
Detta vin är verkligen en sann
representant från Castillon Côtes de
Bordeaux. Det är en blend av 70 %
merlot, 20 % cabernet franc och 10 %
cabernet sauvignon. Vinet viniferas på
systerslottet Château Mangot. Under
efterlagringen delas vinet upp i
tredjedelar - 1/3 lagras på
cementtankar, 1/3 på 225 liters ekfat
och 1/3 lagras i gamla ekfat. 2015 var
en utmärkt årgång för röda viner i
Bordeaux.  Det är ett fylligt och drickbart
vin som även klarar ett par års lagring.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Château la Brande drivs av Anne-Marie
och Jean-Guy Todeschini (som också
driver Château Mangot). Sönerna Karl
och Yann har också klivit in i
familjeföretaget. De har uteslutit
bekämpningsmedel och sulfit.



132 kr
/FLASKA

792 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

6 st

Carignan, Grenache, Syrah

13,5%

750 ml

Jeff Carrel
Les Darons 2016

Languedoc-Roussillon, Frankrike

Doften är ung och nyanserad med toner
av röd frukt, mörka bär, peppar, lakrits,
örter och mineral. Smaken är ung,
koncentrerad och stram men också
härligt fruktig med pepprig och nästan
nyanserad och lockande med lätt
kryddig ton. Här finns inslag av lakrits
och vinet avslutas med en lång och
fruktig eftersmak.

VINETVINETVINETVINET
Storsäljare i ny årgång! Prestigefyllda
vintidningen The Wine Advocat har
tidigare sagt om denna producent: Om
vinet kommit från en mer prestigefylld
region hade det kostat tre gånger mer.
Darons är regionens lokala slang för
fäder, och namnet härleds till
vinstockarnas ålder – de har över 40 år
på nacken. Vinet är gjort på mestadels
grenache (75%), som fått sällskap av
en gnutta carignan och syrah från en
vingård på hög höjd i Laure-Minervois.
Vinet vinifieras utan svavel (lite tillsätts
vid buteljering). Till karaktären är vinet
fyllt av röd frukt, med en krispig syra
som gör det hela friskt och saftigt. Ett
riktigt härligt och användbart vin.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Jeff Carrel, en riktig enfant terrible, har
sedan 2007 fått stor uppmärksamhet för
sina viner, speciellt hans Morillon
(Synonym för Chardonnay – precis som
i Österrike). Nyckeln till framgången är
enkel – leta upp gamla vingårdar,
samarbeta med lokala bönder som

annars skulle sälja sina druvor till
anonyma kooperativ, vinifiera naturligt,
med minimala tillsatser och buteljera
med snygga, moderna etiketter.



195 kr
/FLASKA

2344 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

12 st

Cabernet Sauvignon, Syrah, Viognier

14,5%

750 ml

Montes
Syrah Montes Alpha 2013

Colchagua Valley, Chile

Stor doft av mörka bär, kryddor och
salmiak med toner av choklad. Kryddig
och intensivt bärig smak av mörka bär,
kryddor och mineral. Inslag av lakrits
och choklad. Lång härlig eftersmak med
inlindade tanniner. 

VINETVINETVINETVINET
Nr 98 på Wine Enthusiasts åtråvärda
Top 100, 2016. Första årgången av
Syrah Montes Alpha gjordes 1999.
Vinet görs på syrah med en liten nypa
cabernet sauvignon och viognier och
lagras i ett år på franska ekfat. 

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Montes var och är en av de verkliga
pionjärerna i den chilenska vinnäringen.
Egendomen grundades 1987 av Aurelio
Montes and Douglas Murray som båda
jobbade i vinbranschen och ville göra
vin som rejält höjde standarden på
landets viner. 1988 anslöt Alfredo
Vidaurre och Pedro Grand och
egendomen Discover Wine var född i
Colchagua Valley - en egendom som
sedan bytte namn till Montes.

Första vinet var den nu smått
legendarisk Montes Alpha Cabernet
Sauvignon - som fick fantastiska
recensioner av vinkritiker runt om i
världen - och Montes blev snabbt kända
som en av de absolut bästa
egendomarna i Chile. Montes var också
en av de första att experimentera med
syrah och vingårdar som var planterade

på bergssluttningarna (som i Europa)
snarare än nere i de bördiga
dalgångarna.

Idag har man 100-tals hektar vinmark i
områden som Colchagua, Curicó,
Apalta och man gör även vin i Argentina
(Kaiken Wines) och USA (Napa Valley).
1996 skapade man sitt första
premiumvin - Montes Alpa M - som är
en bordeauxblandning (cabernet
sauvignion, cabernet franc, merlot och
petit verdot) följt av Montes Folly (100
procent syrah) och Montes Purple
Angel (92 procent carmenère).

I stilen är vinerna moderna (de lagras
ofta på ny fransk ek) men med stort
fokus på terroir och vingård.
Vinmakaren Aurelio Montes menar att
bra viner görs till 80 procent i vingården
och 20 procent i källaren. Man jobbar
därför med perfekt mogna druvor och
skördar de på morgontimmarna för att
få så fräsch frukt som möjligt till
vinkällaren. Montes är också
hållbarhets-certifierade av National
Wine Industry Sustainability Code
Certification.



114 kr
/FLASKA

1368 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

12 st

Sangiovese

13%

750 ml

Caparzo
Sangiovese 2016

Toscana, Italien

Pigg och ungdomlig doft av mogna,
mörka körsbär, hallon, plommon, vanilj,
muskot och kakao. Frisk och fyllig smak
med fina tanniner och fruktigt avslut. 

VINETVINETVINETVINET
Caparzo sangiovese 2016 är gjort på
druvor från egendomarna Caparzo,
Borgo Scopeto och Doga delle Clavule,
vilka symboliseras i de tre blommorna
på etiketten. Vinet är gjort i en
ungdomlig och fruktdriven stil och
passar utmärkt till lättare kötträtter.

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.



106 kr
/FLASKA

636 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

6 st

Cabernet Sauvignon, Syrah

14%

750 ml

Hoopenburg
Bush Vine Shiraz/Cabernet 2016

Stellenbosch, Sydafrika

Doften är stor och fruktig med inslag av
björnbär, plommon, kanel och kaffe.
Smaken är rik och ganska fyllig med
rostad fatkaraktär och toner av mörka
bär och ceder.

VINETVINETVINETVINET
Fruktigt vin från Sydafrika. Druvorna till
detta vin kommer från så kallade ”bush
vines” - lågt växande rankor som fått
växa till formen av små buskar. Vinerna
lagras i 24 månader i gamla ekfat.
Förföriskt fruktigt och perfekt till
kötträtter och till grillen.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Farmen Hoopenburg ligger vid
Simonsberg i Stellenbosch. Det var året
1992 som familjen Schmitz köpte
egendomen som då var uppodlad med
bush vines. På kort tid har man byggt
upp ett mycket fint rykte och deras viner
i serien Integer anses vara bland de
bästa i Stellenbosch.

MATEN OCH VINETMATEN OCH VINETMATEN OCH VINETMATEN OCH VINET

Vinet passar bra till rätter avVinet passar bra till rätter avVinet passar bra till rätter avVinet passar bra till rätter av
mörkt kött och vilt, gärna medmörkt kött och vilt, gärna medmörkt kött och vilt, gärna medmörkt kött och vilt, gärna med
mörka vinsåser och smakrikamörka vinsåser och smakrikamörka vinsåser och smakrikamörka vinsåser och smakrika
tillbehör som råstektatillbehör som råstektatillbehör som råstektatillbehör som råstekta
rotfrukter och svamp. Förrotfrukter och svamp. Förrotfrukter och svamp. Förrotfrukter och svamp. För
recept klicka på länkarnarecept klicka på länkarnarecept klicka på länkarnarecept klicka på länkarna
nedan.nedan.nedan.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)

Asiatiska barbequekambenAsiatiska barbequekambenAsiatiska barbequekambenAsiatiska barbequekamben

BBQ-BurgareBBQ-BurgareBBQ-BurgareBBQ-Burgare

BBQ-marinerad entrecôte medBBQ-marinerad entrecôte medBBQ-marinerad entrecôte medBBQ-marinerad entrecôte med
kreolspettkreolspettkreolspettkreolspett

Grillad entrecôte med BBQ-rubGrillad entrecôte med BBQ-rubGrillad entrecôte med BBQ-rubGrillad entrecôte med BBQ-rub

Grillad FläskkarréGrillad FläskkarréGrillad FläskkarréGrillad Fläskkarré

Hel grillad fläskkarré med sesam-BBQ-Hel grillad fläskkarré med sesam-BBQ-Hel grillad fläskkarré med sesam-BBQ-Hel grillad fläskkarré med sesam-BBQ-
sås och gurksalsasås och gurksalsasås och gurksalsasås och gurksalsa


