
239 kr
/FLASKA

1434 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

6 st

Pinot Noir

12,5%

750 ml

Bodega Chacra
Barda Pinot Noir 2016

Patagonia, Argentina

Ren och elegant pinot noir med doft av
hallon, plommon, körsbär, mineral och
choklad. Alla smakerna levereras i en
elegant och lite krämig stil tillsammans
med toner av röda bär, örter och en fin
kryddighet. Bra syra och lång
eftersmak.

VINETVINETVINETVINET
Vinet görs på 100 procent pinot noir
från mycket gamla vingårdar (vissa
planterade redan 1932) men även på
frukt från nyare planteringar. Odlingarna
är ekologiska och biodynamiska och
växer i ett ganska svalt men torrt
mikroklimat som ger några av
Sydamerikas allra bästa Pinot Noir-
viner. Piero har dragit ner på
fatlagringen från 12 månader till 8
månader för att vinerna ska bli mer
burgundiska i stilen. Detta är ett
klassiskt 'andravin' och som erbjuder
fantastiskt mycket smak och kvalitet för
pengarna. 'Best value of the three
releases', säger Tim Atkin bland annat. 

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Bodega Chacra har på kort tid gått från
intressant nykomling till hyllad
producent av pinot noir i toppklass.
Vingården grundades 2004 av Piero
Incisa della Rocchetta i norra
Patagonien. Piero är barnbarn till
skaparen av Sassicaia och med tanke
på det är det kanske inte så konstigt att
även hans egna viner har en sådan
kvalitet. 

Bodega Chacras två vingårdar '1932'
och '1955' - som fått namn från året då
stockarna i vingården planterades -
anses idag smått legendariska.

Redan från början arbetade man
ekologiskt (bidoynamiskt) i vingården
och de senaste åren har man känt att
man fått allt på plats. Nu lagras vinerna
inte längre på ny ek utan man använder
redan använda fat och cementtank för
att ge vinerna en så burgundisk och ren
fruktsmak som möjligt. 

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

Kåldolmar, gräddsås, mandelpotatisKåldolmar, gräddsås, mandelpotatisKåldolmar, gräddsås, mandelpotatisKåldolmar, gräddsås, mandelpotatis
och rårörda lingonoch rårörda lingonoch rårörda lingonoch rårörda lingon

Kalvrulader med citronKalvrulader med citronKalvrulader med citronKalvrulader med citron

Lamm »latino«Lamm »latino«Lamm »latino«Lamm »latino«

Salviakryddad kycklingfilé på fänkålSalviakryddad kycklingfilé på fänkålSalviakryddad kycklingfilé på fänkålSalviakryddad kycklingfilé på fänkål

Sprängd anka orangeSprängd anka orangeSprängd anka orangeSprängd anka orange



115 kr
/FLASKA

690 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

6 st

Negroamaro, Primitivo

15%

750 ml

Sud Vini
Calamandrei Appassimento 2016

Puglia, Italien

Stor och generös doft med toner av
mörka körsbär, choklad, örter och kaffe.
Smaken är fyllig med varm frukt, uttalad
strävhet och en fruktig avslutning.

VINETVINETVINETVINET
Fruktig och fyllig apassimento. Vinet
består av druvorna negroamaro och
primitivo från Puglien - Italiens ”klack”.
Termen Apassimento indikerar att man
använt sig av metoden att torka druvor
(som vid tillverkning av Amarone,
Ripasso och Recioto). Denna process
ger viner med en kraftfull och väldigt
smakrik profil.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Beläget i det vackra området kring
Salento vill Sud Vini främja regionens
vinmakare med hjälp av modern teknik.
Man har ett team med vinodlare och
vinmakare under sig och gör produkter
som Borgo Fanti, Calamandrei,
Castelforgia, I Baroni, Vinum, Rocca
Delle Baronie och Vini Top. De säger
själva att deras strävan är att fånga den
unika terroir från varje område de
jobbar med och att sätta området
Apulien - Italiens klack - på kartan..

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



99 kr
/FLASKA

1188 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

12 st

Montepulciano

12,5%

750 ml

Umani Ronchi
Tajano Rosso Piceno 2016

Marche, Italien

Medelfyllig, ung och saftig med
balanserad syra och karaktär av
körsbär och mörka bär, rök och tobak.

VINETVINETVINETVINET
Mjuk, röd italienare gjort på 100%
druvan montepulciano. Druvorna
skördas från egna vingårdar samt köps
in från kontrakterade odlare i Abruzzo.
Musten jäser med skalkontakt på
rostfria tankar. Vinet mognar sedan en
kortare tid före buteljering.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Umani Ronchi grundades 1957 av Gino
Umani Ronchi. Man förfogar över mer
än 200 hektar vinodlingar fördelade på
regionerna Marche och Abruzzo. Umani
Ronchi är specialister på druvsorterna
verdicchio och montepulciano men
odlar också en del uddasorter som
lacrima och, för området ovanliga
sorter, som merlot och chardonnay.
Umani Ronchis flaggskepp är Pelago,
en blandning av cabernet sauvignon,
merlot och montepulciano. Den första
årgång som producerades, 1994, vann
titeln Best Red Wine vid International
Wine Challenge i London 1997.



149 kr
/FLASKA

1788 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

12 st

Grenache, Syrah

14%

750 ml

Chateau Pesquie
Les Terrasses 2013
Cotes du Ventoux, Frankrike

Rund men koncentrerad smak av mörka
och röda bär, kryddor, peppar och lite
salmiak. Här finns ett skönt djup i
frukten med inslag av hallon, körsbär,
svarta vinbär, tobak, provencalska örter
och lakrits. Vinet har en mycket bra
struktur och härlig balans. Vinner på att
luftas innan konsumtion.

VINETVINETVINETVINET
Ny årgång av Pesquies
grenachedominerade vin; Les
Terrasses. Namnet kommer från latin
och kan löst översättas till ”ansamling
av jord” och valdes eftersom området i
Ventoux består av kullar och dalar. För
att bemästra den böljande terrängen
behövde vinmakarna bygga terasser på
de branta kullarna - många av dessa
finns kvar än idag. Familjen Chaudière
valde således namnet som en hyllning
till de förfäder som mödosamt karvade
ur de terasser som finns på familjens
ägor.
Vinet är gjort på ungefär 60 procent
grenache från 60 år gamla vinstockar
och 40 procent syrah från 30-åriga
vinrankor (tillsammans med lite
carignan och cinsault som 'slunkit
med'). 1/3 av vinet har lagrats i 12
månader påstora franska ekfat - 2-4 år
gamla. Årgång 2013 var tuff i södra
Rhône eftersom grenache drabbades
hårt av coulure - ett tillstånd som gör att
det inte bildas några druvor efter
blomningen (de begynnande druvorna
faller helt enkelt av). Därför blev
skörden liten men de druvor som
utvecklades blev riktigt bra och
Pesquies gamla grenachestockar har

gett riktigt fin frukt med fin balans.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Slottet har anor från 1750-talet och
ligger inte långt från det berömda Mont
Ventoux. De nuvarande ägarna köpte
egendomen 1970 och startade direkt
med att ta tag i de förfallna vingårdarna.
Här och var hittade man fantastiska
vingårdslägen med upp till 80 år gamla
vinstockar. Nästa steg blev att buteljera
alla viner på slottet, första årgången
blev 1990. Sedan dess har Pesquie
producerat viner av mycket hög kvalitet
och otroligt mycket 'value for money'.
Vingurun Robert Parker skriver bl a så
här om Chateau Pesquie: 'One of my
all-time favorite producers in France'
och  'Chåteau Pesquie is the finest
estate in the Côtes du Ventoux, a
gorgeous area east of Avignon'.

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)

Bräckt rimmad oxbringa med surkål ochBräckt rimmad oxbringa med surkål ochBräckt rimmad oxbringa med surkål ochBräckt rimmad oxbringa med surkål och
stekta äpplenstekta äpplenstekta äpplenstekta äpplen

Burgundisk viltgrytaBurgundisk viltgrytaBurgundisk viltgrytaBurgundisk viltgryta

Entrecôte med grillad, marinerad rödlökEntrecôte med grillad, marinerad rödlökEntrecôte med grillad, marinerad rödlökEntrecôte med grillad, marinerad rödlök

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

Senapsgriljerad ryggbiffSenapsgriljerad ryggbiffSenapsgriljerad ryggbiffSenapsgriljerad ryggbiff

ViltfärsbiffarViltfärsbiffarViltfärsbiffarViltfärsbiffar



199 kr
/FLASKA

2388 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

12 st

Tempranillo

14%

750 ml

Condado de Haza
2012

Ribera del Duero, Spanien

Ung, rödfruktig doft med rostad
fatkaraktär och toner av mörka körsbär,
plommon, torkade jordgubbar, mullbär,
tobak och örter. Smaken är djup och
fyllig med tydliga, unga tanniner. Lång
och nyanserad eftersmak. Vinner på
lagring.

VINETVINETVINETVINET
Enligt Wine Spectator är 2012 den
bästa årgången någonsin av Condado
de Haza. Tidningen utsåg vinet till nr 18
på sin ansedda Top 100-lista
2016! Vinmakaren Alejandro Fernandez
har idag flera olika vingårdar på de
bästa markerna längs floden Duero i
Ribera del Duero. 1987 lyckades han
komma över 80 hektar nära staden
Haza. Eftersom dessa marker har
sådana unika egenskaper bestämde
han sig för att grunda en ny vingård just
här; Condado de Haza. Helt
självförsörjande på druvor var han dock
inte förrän 1993, då han kunde släppa
vin exklusivt från bodegan. Idag
omfattar egendomen 200
hektar. Condado de Hazas marker
ligger i perfekta sydsluttningar, vilket
garanterar optimal solexponering.
Vinerna kännetecknas av en
anmärkningsvärd smakrikedom och
mjukhet. Även om de besitter en
utmärkt lagringspotential är de njutbara
redan vid släpp.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN

Alejandro Fernandez är en av
vinvärldens stora personligheter. I sin
strävan efter kvalitet och åter kvalitet
har han nästan passerat en milstolpe
får varje årgång han har producerat.
Det hela tog sin början när han 1972
köpte en gård i Ribera del Duero. Hans
mål var enkelt - att producera vin i
världsklass av Spaniens nationaldruva
Tempranillo. Idag står Alejandro
Fernandez bakom viner
som Pesquera, El Vinculo och Condado
de Haza.



219 kr
/FLASKA

2628 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

12 st

Nebbiolo

13,5%

750 ml

Renato Ratti
Langhe Nebbiolo 2016

Langhe Nebbiolo, Italien

Ung doft av körsbär, plommon, viol,
rosor, kryddor och kakao. Smaken är
ung, frisk och stram men med
årgångens fina frukt och långa
efrersmak. 

VINETVINETVINETVINET
Ny årgång av Rattis Langhe Nebbiolo
som görs på nedklassificerade
nebbiolodruvor från Barolomvingårdar
som Conca och Rocche. 2016 bjöd på
en strålande växtsäsong och druvorna
skördades under optimala
förutsättningar. Det har gett viner som
förenar 2015-års fina frukt med årgång
2013s fräschare och lite tuffare syror
vilket gör att vinet kommer att kunna
lagras längre för den som så vill. Vinet
fick ligga ett år på franska fat, varav 30
procent var nya.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Anrika producenten Renato Ratti,
grundad av den legendariske Renato
Ratti år 1964, hyllas internationellt som
en referens för klassisk La Morra-
Barolo. Produktionen leds idag av
sonen Pietro Ratti, som fortsätter gå i
bräschen gällande innovation, tradition
och en enastående hängivenhet till sina
fantastiska vingårdar. 

Ratta tillhörde pionjärerna gällande
vingårdsbetecknad Barolo, och idag är
deras berömda vingårdvsviner Conca
och Rocche dell'Annunziata några av
de mest internationellt erkända. Deras

instegsbarolo Marcenasco hyllas även
årgång efter årgång för sitt traditionella
elegans, ursprungstypicitet och
imponerande prisvärdhet. 


