
135 kr
/FLASKA

714 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.



95 kr
/FLASKA

570 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

6 st

Pinot Grigio

11,5%

750 ml

Cantina S.Osvoldo
Pinot Grigio

Veneto, Italien

Mycket friskt och fruktigt vin men
generösa toner av gråpäron, melon och
citrus. Helt torr med frisk syra och en
fruktig eftersmak.

VINETVINETVINETVINET
Härligt läskande vin från en av de mest
hajpade druvsorterna på senare år:
Pinot Grigio. Druvan som är en
mutation av Pinot Noir kommer
urpsrungligen från Frankrike och har
små, täta klasar med små, runda
druvor. Servera vinet väl kylt och då
gärna till smakrikare fisk- och
skaldjursrätter eller njut det som det är
som en aperitif.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Historien bakom San Osvaldo dateras
tillbaka till 1930-talet då Baron Lajos
Babos bestämde sig för att slå sig ner i
östra hörnet av Veneto. Babos startade
ett litet viner som han döpte efter
regionens skyddshelgon, Loncon di
Annons Veneto som sedan togs över av
hans dotter Bibi. På 50-talet rönte man
framgångar och när Bibi drog sig
tillbaka på 80-talet såldes egendomen
till Zoppas Group. Sedan 2004 ägs
egendomen av familjen Serena vars
mål är att hålla kopplingen till Baron
Lajos Babos tydlig.

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)

Grillad Pilgrimsburgare med lime ochGrillad Pilgrimsburgare med lime ochGrillad Pilgrimsburgare med lime ochGrillad Pilgrimsburgare med lime och
korianderkorianderkorianderkoriander

Krabba med Äpple och AvokadoKrabba med Äpple och AvokadoKrabba med Äpple och AvokadoKrabba med Äpple och Avokado

Löjrom på knäckeLöjrom på knäckeLöjrom på knäckeLöjrom på knäcke

Ostron med fänkål och laxromOstron med fänkål och laxromOstron med fänkål och laxromOstron med fänkål och laxrom

Smörgåssnittar med tonfiskröraSmörgåssnittar med tonfiskröraSmörgåssnittar med tonfiskröraSmörgåssnittar med tonfiskröra



125 kr
/FLASKA

750 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

6 st

Chardonnay, Macabeo/Maccabeu

11,5%

750 ml

Segura Viudas
Cava Vega Medien Organic Brut

Catalunya, Spanien

Doften domineras av brioche,
blodapelsin och lime. Smaken är ung
och frisk med inslag av blodapelsin,
brynt smör och lime.

VINETVINETVINETVINET
Ekologisk Cava från en av Spaniens
ledande Cava-producenter, Segura
Viudas. Musten får jäsa på
temperaturkontrollerade ståltankar,
därefter buteljeras vinet och en andra
jäsning på flaska sker. Efter 29
månader på jästfällningen degorgeras
vinet och så tillsätts en dosage på 9
gram socker (motsvarar en Champagne
Brut) innan slutlig buteljering sker. Det
Druvblenden består av 85% macabeo
och 15% chardonnay. Utmärkt till fisk,
skaldjur och grönsaksrätter.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
1954 skapades varumärket Segura
Viudas av dåvarande ägarfamiljen till
egendomen. Man hade en tydlig
målsättning att skapa Spaniens bästa
mousserande vin. Ca 30 senare köptes
egendomen och varumärket upp av
familjen Ferrer som också äger
Freixenet. Utan att förlora
ursprungsvisionen att tillverka Spaniens
bästa Cava har ägarfamiljen investerat
stora summor i ägorna med målsättning
att ytterligare förbättra produkterna och
därigenom cementera positionen som
en av Spaniens bästa producenter av
mousserande vin.

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)

Fisk med hummer à lArmoricaineFisk med hummer à lArmoricaineFisk med hummer à lArmoricaineFisk med hummer à lArmoricaine

Kalvcarpaccio med grönsakerKalvcarpaccio med grönsakerKalvcarpaccio med grönsakerKalvcarpaccio med grönsaker

Lyxsnittar med hummer och löjromLyxsnittar med hummer och löjromLyxsnittar med hummer och löjromLyxsnittar med hummer och löjrom

Salviakryddad Kycklingfile på fänkålSalviakryddad Kycklingfile på fänkålSalviakryddad Kycklingfile på fänkålSalviakryddad Kycklingfile på fänkål

SkaldjurstoastSkaldjurstoastSkaldjurstoastSkaldjurstoast



99 kr
/FLASKA

1188 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

12 st

Lagrein

0%

750 ml

Mezzacorona
Lagrein 2016

Trentino- Alto Adige, Italien

Medelstor, ung och fruktig doft med
karaktär av blåbär, skogsbär, örter och
lätt fatkaraktär. Medelfyllig smak med
balanserad syra och mjuka tanniner
samt inslag av sötaktig mörk frukt, örter
och ekfat.

VINETVINETVINETVINET
Druvorna till vinet växer bokstavligen
vid Dolomiterna fot, Lagrein är med
andra ord ett riktigt alp-vin! Druvorna
skördas manuellt från vingårdar i
Trentino. Musten jäster på rostfria
tankar vid 28 grader. Före buteljering
genomgår vinet malolaktisk jäsning
samt en enklare filtrering. Passar
utmärkt till rätter av ljust kött och till
pizza- och pastarätter såsom en
klassisk Bolognese.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Vinfirman Mezzacorona är Trentinos
ledande vinhus. Det är ett kooperativ
med fler är 1500 medlemmar. Firman
grundades redan 1904. Sedan dess har
en enorm expansion ägt rum. Idag står
man för över 50% av Trentinos totala
produktion. Vinhuset producerar såväl
röda som vita druvtypiska viner på
lokala och internationella druvsorter.
Firmans samtliga viner är alla välgjorda
och mycket druvtypiska med en väl
avvägd fatton.

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)

Fisk med hummer à lArmoricaineFisk med hummer à lArmoricaineFisk med hummer à lArmoricaineFisk med hummer à lArmoricaine

Kalvcarpaccio med grönsakerKalvcarpaccio med grönsakerKalvcarpaccio med grönsakerKalvcarpaccio med grönsaker

Lyxsnittar med hummer och löjromLyxsnittar med hummer och löjromLyxsnittar med hummer och löjromLyxsnittar med hummer och löjrom

Salviakryddad Kycklingfile på fänkålSalviakryddad Kycklingfile på fänkålSalviakryddad Kycklingfile på fänkålSalviakryddad Kycklingfile på fänkål

SkaldjurstoastSkaldjurstoastSkaldjurstoastSkaldjurstoast



115 kr
/FLASKA

774 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

6 st

Riesling

12%

1000 ml

Weingut Müller
Riesling Göttweiger Berg (1 liter) 2017

Kremstal, Österrike

Frisk och aromatisk doft med toner av
blommor, citron och gula äpplen.
Smaken är torr med en frisk syra och en
fin balans mellan vinets komponenter.
Vinet avslutas med en fruktig eftersmak.

VINETVINETVINETVINET
 

Druvorna till detta vin kommer från
ekologiskt odlade vingårdar kring berget
Göttweiger i södra Kremstal. Druvorna
skördades i mitten av oktober och
jästes under temperaturkontroll i rostfria
ståltankar för att bibehålla vinets
fräschör. En väldigt trevlig instegs-
reisling som passar såväl som aperitif
som till fisk och skaldjur.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Mitt i den pittoreska byn Krustetten i
södra Kremstal ligger familjen Müllers
vingårdar. Familjenamnet nämns första
gången redan 1270 i Göttweiger stifts
arkiv (familjen hette då Lesehof, sedan
1936 har man haft namnet Müller).
Deras vinodlingar ligger vid berget
Göttweiger, där vinodling ägt rum under
lång tid. Familjen Müller har brukat
mark där i tre generationer - Leopold
Müller, farfar i familjen, startade med
0,7 hektar 1936 som sedan dess
utökats till 110 hektar av sönsönerna
Leopold och Stefan. Hela familjen är
involverade i arbetet på gården - Stefan
sköter vingårdarna medan Leopold tar
över när vinerna nått vineriet. Barnen

Diana och Martin tar han om kunderna,
medan Martha och Therese tar hand
om siffrorna. Laurenz hjälper till i
vingårdarna medan Verena sköter
dekorationerna och bistår med maten
tillsammans med Gertrude. De yngsta
familjemedlemmarna Fernanda och
Josefina är ännu för unga för att delta i
arbetet med sin dynamiska familj.



139 kr
/FLASKA

1668 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

12 st

Cabernet Sauvignon

14%

750 ml

Noble Vines
337 Cabernet Sauvignon 2016

California, USA

Doften är stor med en mycket fruktig
karaktär av mörka körsbär, svarta
vinbär, örter och rostat kaffe. Smaken
är balanserad med en angenäm
tanninstruktur med toner av mogna
körsbär och björnbär samt inslag av
rostade fat och svartpeppar.

VINETVINETVINETVINET
Kraftfull fruktbomb från Kalifornien.
Numret på de olika vinerna från Nobel
Vines har en särskild betydelse; Den
första siffran avser vilken druvklon som
vinet är tillverkat av och de två sista två
siffrorna avser vilket vinblock där
druvorna plockats. Druvorna till detta
vin består av 100% cabernet sauvignon
som pressas varsamt och överförs till
ståltankar eller ekfat. Vinet lagras på
ståltankar samt franska och
amerikanska ekfat i 2 månader för att
bibehålla sin tilltalande fruktiga stil.
Vinet är redo att drickas i sin ungdom
då det är som allra bäst - matcha till
rätter av mörkt kött eller till ostbrickan
eller njut det som det är. Vinet är
certifierat enligt California Sustainability
Winegrowing vilket innebär att man
farmar jorden och tar hand om miljö och
människor på ett hållbart sätt.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
På San Bernabe Vineyard i Monterey
som är själva hörnstenen för familjen
Indelicato producerar man flera olika

druvor. Familjen har sedan förvärvet
1988 lagt stort fokus på att vitalisera
egendomen för att få ut det bästa som
den har att erbjuda. Det är en av de
mest ansedda gårdarna i området och
innehar ett certifikat i sustainable
farming så kallat hållbart jordbruk.
Vingården har ett utmärkt läge i
Monterey som erbjuder varma soliga
dagar, svala nätter, bra dränering med
jordmån som består främst av sand.
Landskapet är varierande med vackra
dalar med bördiga och gröna
sluttningar. Numret på de olika
produkterna har en särskild betydelse.
Den första siffran avser vilken klon som
vinet kommer ifrån och de två andra
siffrorna avser vilket vinblock som
gäller.


