
185 kr
/FLASKA

1109 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 2015

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 och fruktdriven
eftersmak

VINETVINETVINETVINET
Caparzo's Rosso di Montalcino är gjort
på sangiovesedruvor från egendomens
egna vingårdar i norra och södra
Montalcino. Vinet är en lättsammare
variant av deras Brunello di Montalcino
och lagras en kortare tid på fat innan
buteljering och lansering, vilket gör det
är tillgängligt tidigare. Perfekt till
skaldjur, pasta eller pasta. 

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

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



135 kr
/FLASKA

813 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

6 st

Pinotage

14%

750 ml

Beyerskloof
Beyerskloof Pinotage 2016

Stellenbosch, Sydafrika

Kryddiga ekdrag, rika plommontoner
och bärfrukt, med typiska
återhållsamma aromatiska toner. mjuk
frukt som innesluter tanninerna, följs av
kryddiga sötfruktiga drag, diskret och
balanserad, medelfylligt med en trevlig
kryddig längd.

VINETVINETVINETVINET
En av Sydafrikas mest populära
pinotage-viner tillbaka i ny årgång.
Druvorna till Beyerskloofs pinotage
kommer från så kallade bush vines -
små vildvuxna rankor som beskurits till
formen av en buske. Man använder sig
av olika metoder för skalkontakt och
jäsning med öppna jäskar,
rotofermentatorer och fermentomatics.
Musten spenderar 4-5 dagar med
skalkontakt och efter den malolaktiska
jäsningen lagrades vinet på ekfat. 2016
var en mycket torr årgång och skörden
var den tidigaste sedan 1988. Detta
väderförhållande passade den tidigt
mognande pinotage perfekt. Ett vin gjort
att dricka ungt - gärna till rätter med
kött.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Beyerskloof startades på 80-talet av en
av vinmakarna på klassiska Kanonkop,
Beyers Truter. Det är idag ett mycket
modernt och ambitiöst vinhus beläget i
Stellenbosch. Målsättningen är att
producera vin av ypperlig kvalitet
oavsett prisklass.

MATEN OCH VINETMATEN OCH VINETMATEN OCH VINETMATEN OCH VINET

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)

BBQ-BurgareBBQ-BurgareBBQ-BurgareBBQ-Burgare

Biff RydbergBiff RydbergBiff RydbergBiff Rydberg

Fettuccine BologneseFettuccine BologneseFettuccine BologneseFettuccine Bolognese

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

Grillad lövbiff fylld med vitlöksostGrillad lövbiff fylld med vitlöksostGrillad lövbiff fylld med vitlöksostGrillad lövbiff fylld med vitlöksost

Klassisk LasagneKlassisk LasagneKlassisk LasagneKlassisk Lasagne



104 kr
/FLASKA

1247 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

12 st

Pinot Noir

14%

750 ml

Casas Del Bosque
Casas Pinot Noir 2014

Casablanca Valley, Chile

Vinet har en fin röd färg och en doft av
vilda jordgubbar, hallon och lite vanilj
från fatlagringen, smaken fräsch och
fruktig med väl integrerad syra i elegant
finish

VINETVINETVINETVINET
Kryddig och mjuk pinot noir - perfekt
drickmoget! Matcha gärna till pasta eller
pizza - detta är också ett rött vin som
kan matchas med fisk. Vinet är gjort
på utvalda druvor från Casas del
Bosques egna gårdar i den västra delen
av Casablanca Valley.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Den chilenska vingården Casas del
Bosque ligger 70 km norr om
huvudstaden Santiago och 30 km från
den historiska staden Valparaiso i
hjärtat av Casablanca Valley. Regionen
är känd för att vara Chiles bästa distrikt
för svalklimatsviner, mycket tack vare
den svalkande vindarna från
närliggande Stilla havet. Vingård
grundades 1993 av familjen Cuneo,
som ursprungligen kommer från Italien.
Fokus ligger på eleganta kvalitetsviner,
och jobbar idag med den berömda
vinmakaren Grant Phelps (tidigare
anställd vid Viu Manent) från Nya
Zeeland som tidigare har arbetat i
Argentina, Australien, Kalifornien,
Ungern och Oregon. Casas del Bosque
är särskilt känt för att göra utmärkt
Sauvignon Blanc och Pinot Noir.
Vingården driver även lyxrestaurangen

Tanino, som av tidningen Wine Access
Magazine blivit vald till en av de 20
bästa vin-restauranger i hela världen.
Casas del Bosque blev år 2009 Value
Brand of the Year i Wine & Spirits
Magazine . 90 pts - Wine Enthusiast
Magazine i juni 2012: Casas del
Bosque makes some of the most
pungent, expressive Sauvignon Blancs
in Chile.



188 kr
/FLASKA

1128 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

6 st

Aligoté, Gamay, Pinot Noir

12%

750 ml

Nuiton-Beaunoy
De Chastenay Cuvée Victorine 2011

Bourgogne Ordinarie, Frankrike

Doften är inbjudande och ungdomlig
med toner av citrus, körsbär, kex och
röda äpplen. Vinet har en hög syra med
en medelfylligt kropp och en fruktig
avslutning

VINETVINETVINETVINET
Friskt mousserande vin från Bourgogne!
Nuiton-Beaunoy använder sig av 60 %
chardonnay, 20 % gamay och 20 &
aligoté i sin mousserande de
Chatsenay Blanc de Blancs. Druvorna
handplockas i början på
skördesäsongen och vinifieras därefter
enligt charmant-metoden. Flaskorna
lagras därefter i 9 månader på flaska
innan det släpps på marknaden. Detta
vin är perfekt att dricka som en apertif
eller parat ihop med skaldjur.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Det anrika och välkända
Bourgognehuset Nuiton-Beaunoy ägs
idag av Caves des Hautes Côtes, ett
modernt kooperativ som ligger vid
Route de Pommard i Beaune,
Bourgognes vinhuvudstad, hemstaden
för bl.a. det världsberömda Hospice de
Beaune. Det är 115 vinbönder som står
bakom Caves des Hautes Côtes och de
äger tillsammans 520 hektar, så
potentialen och möjligheterna är stora.
Det bästa från dessa marker säljs under
Nuiton-Beaunoy etiketten. Man äger
också ett pärlband av välkända marker,
bl.a . Les Dames Huguettes, Le Prieuré,
Les Mouchottes, Le Mont Battois, Les

Millotes, La Perrière og La Dalignière,
samt flagskibet Clos du Chapitre i
Gevrey-Chambertin.



198 kr
/FLASKA

1188 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

6 st

Grenache, Grenache Gris, Mourvèdre, Syrah

13,5%

750 ml

Domaine Lafage
Tessellae Old Vines 2015

Languedoc-Roussillon, Frankrike

Stor och intensiv doft av mörka bär,
röda bär, kryddor (örtagård) och
vitpeppar. Smaken är medelfyllig med
inslag av mörka bär tillsammans med
skön kryddighet och en balanserad och
fin mineralitet. Lite köttig och animalisk
(från mourvèdredruvorna) och med lång
eftersmak. Ett vin som kommer att
utvecklas ännu mer under de närmaste
3-5 åren!

VINETVINETVINETVINET
Ännu ett kanonvin från Domaine Lafage
och Côtes du Roussillon som fått 93 p
av Wine Advocate. Det Tessellae Old
Vines är till skillnad från Tessellae
Carignan Vieilles Vignes gjort på en
blandning av grenache, syrah och
mourvèdre - men druvorna kommer
även här från gamla stockar som växer i
en svart skifferjord på 150 meters höjd.
Dessutom har man med en liten del
grenache gris i mixen. Vinet har lagrats
i 12 månader på betongtankar och har
buteljerats ofiltrerat för att behålla så
mycket smak och struktur som möjligt. 

Läs mer här: 3x Domaine Lafage - Dirty
South när den är som bäst

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.



188 kr
/FLASKA

2255 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

12 st

Pinot Noir

13%

750 ml

Harlow Ridge
Harlow Ridge Pinot Noir 2014

Lodi, USA

En inbjudande stor och fruktdriven doft
med inslag av mörka körsbär, plommon,
jordgubbar, och kryddnejlika. Smaken
en medelfylligt med mjuka tanniner och
ett kryddigt och fruktigt avslut.

VINETVINETVINETVINET
Smakrik kalifornisk Pinot Noir med
attityd. Druvorna i detta vin är en
spännande blandning av 76 % pinot
noir (som amerikanska vinlagen
stipulerar för att få sätta som ensam
druva på etiketten) tillsammans med 11
% segalin (en korsning mellan jurancon
noir och portugais), 8 % arinarnoa (en
gammal korsning mellan tannat och
cabernet sauvignon) och 5 %
Proprietors’ Red Blend. Vinet är lagrat
på 100 % amerikansk i tre månader och
har därför en ungdomlig fruktig fräschör
i fokus. Ett vin gjort för att njuta ungt -
gärna i kombination med grillade rätter
eller kyckling.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Vinmakaren Bob Stashak och hans
Harlow Ridge håller till i varma
amerikanska appellationen Lodi i
Kalifornien. Han gör fem olika
buteljeringar med fokus på carbernet
sauvignon, petite sirah, pinot noir,
chardonnay och pinot grigio.


