
99 kr
/FLASKA

594 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

6 st

Nero di Troia

13%

750 ml

Tagaro
Pinataro Nero di Troia 2017

Puglia, Italien

Mycket fruktig smak med inslag av
mörka körsbär, björnbär, örter och
lakrits.

VINETVINETVINETVINET
 

Härligt fruktig nero di troia från Italien!
Den effektfulla etiketten symboliserar
taket på de karaktäistiska hus -
pignataros - som man ser här och var i
området. Efter malolaktisk jäsning på
ståltankar så lagras vinet i fyra månader
på franska fat innan en avslutande
flasklagring på fyra månader. Vinet
passar till kötträtter såsom pizza,
lasagne, chark och pasta.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Familjen Masseria Tagaro håller till i
Valle d’Itria, omringade av idylliska
kullar och träd. Marken ligger inringad
av tre sjöar på en höjd av 450 meter
över havet. Man är idag tredje
generationen som driver företaget - idag
med stor fokus på innovation och ny
teknik.

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



119 kr
/FLASKA

1428 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

12 st

Tempranillo

13,5%

750 ml

Baron de Ley
Rioja Club Privado 2016

Rioja, Spanien

Intensivt röd färg. Doften är fruktig, med
inslag av stall, vanilj och mörka bär.
Smaken är medelfylligt, mjuk, mogen
smak med inslag av mörka bär och
vanilj.

VINETVINETVINETVINET
Omtyckt Rioja från välkända Baron de
Ley. Druvorna skördas för hand i Baron
de Leys vingårdar. Efter jäsning lagras
vinet under 6 månader på amerikanska
ekfat och sedan ytterligare ett år på
flaska före lansering. Passar till rätter av
fläsk och nötkött.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Baron de Ley är en av de riktigt
välkända Riojaproducenterna. Vineriet
ligger till och med i ett gammalt kloster.
Byggnaden uppfördes redan 1548 och
var då den ytterligaste gränsen mellan
kungarikena Castile och Navarre.
Benediktinerordens era tog slut 1836
när spanska kyrkans egendomar
konfiskerades. Under kommande 150
år bytte gården ägare många gånger
innan Barn de Leys grundare tog över
år 1985. Under kommande tio-årsperiod
renoverades ägorna för att bygga ett
vineri. Idag driver man således ett av de
namnkunnigaste vinerierna i Rioja. Man
har också den stora fördelen att
vingårdarna ligger alldeles i anslutning
till vineriet. Druvorna handskördas och
varje år går man manuellt igenom
850,000 kilo druvor för att välja ut de
finaste klasarna. Vinerna jäses i fat som

rymmer mellan 10,000-14,000 liter vin,
medan den efterföljande fatlagringen
sker på 250-liters barriquer. Deras
källare rymmer 3,000 franska och
12,000 amerikanska ekfat som varje år
fylls med egendomens vin. Efter
buteljering får flaskorna ligga ytterligare
en period i vineriets källare innan det
släpps på marknaden. Minsta perioden
för flasklagring ä 18 månader.



109 kr
/FLASKA

1308 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

12 st

Zinfandel

13,5%

750 ml

Delicato Family
Stonebarn Zinfandel 2016

California, USA

Ett medelfylligt vin med inslag av
björnbär, plommon och viss kryddighet.
Hög koncentration av mogen stenfrukt,
mörka bär och med undertoner av
rostade ekfat. Bra balanserad syra med
behagliga tanniner och ett långt avslut.

VINETVINETVINETVINET
Märket Stone Barn står för klassiska
Kaliforniska viner, där druvorna får växa
till perfekt mognad vilket ger smakrika,
fruktdrivna, balanserade och fylliga till
medelfylliga viner. Druvorna växer i
premium vinområdena Lodi och Coastal
Regions, där jordmånen är utmärkt för
att odla Chardonnay, Merlot, Cabernet
Sauvignon och Zinfandel. Ledorden är
”focus on over-delivery on quality”,
vilket man anammat under tre
generationers vinmakeri och resulterat i
ett vinhantverk som erkänts av diverse
nationella och internationella
utmärkelser.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
När Gasparé Indelicato på 1920-talet
emigrerade till Kalifornien från den lilla
byn Campobello på Sicilien var det helt
naturligt för honom att fortsätta med det
hans far, farfar och flera generationer
hade livnärt sig på – att odla druvor.

Våren 1929 planterades de allra första
druvorna och inom några år hade ryktet
om Gasparés fina kaliforniendruvor
spridit sig i landet, orderblocket var

fulltecknat!Men förbudstiden 1919 till
1933 och den påföljande stora
depressionen lamslog försäljningen.
Gasparé hankade sig fram genom att
sälja druvor huvudsakligen till Chicago,
där privatpersoner tilläts göra 200
gallon vin för eget bruk.

1935 beslöt sig Gasparé för att själv
göra vin av delar av sin skörd, i den
gamla höladan på vingården pressades
för hand druvorna till det allra första
vinet från familjen Indelicato. Den andra
generationen bestående av Gasparés
söner Vincent, Frank och Anthony drev
på och utvecklade företaget genom att
utöka produktionen avsevärt och
”skräddarsy” viner till andra vinerier i
Kalifornien.

Idag är det Anthonys söner Chris och
Jay Indelicato som står vid rodret.
Chris, som är vd, fick 2012 den fina
utmärkelsen ”Wine Star Award Winner”
som årligen delas ut av tidningen Wine
Enthusiast Magazine. En vinvärldens
motsvarighet till filmvärldens Oscar.

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



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, Mourvèdre, Syrah

13%

750 ml

Grand Vins Sélection
Baron de Saint Jean 2016

Languedoc-Roussillon, Frankrike

Ungdomligt och charmigt med inslag av
röd frukt, färska örter, lakrits och viol.

VINETVINETVINETVINET
Perfekt allroundvin som passar till såväl
ljust som mörkare kött, gärna med
mycket färska örter. Druvorna skördas
morgontid för att bevara fräschör i vinet.
De olika druvsorterna, grenache, syrah
och mourvèdre jäses alla separat i
rostfria ståltankar vid en temperatur om
25-30 grader Celsius. Som
macerationsteknik används
huvudsakligen överpumpning av
skalmassan. Efter avslutad jäsning
lagras delar av vinet på franska ekfat
om 225 liter av olika ålder och delar i
rostfria ståltankar. Detta för att få en rad
olika smakprofiler på delarna av vinet
innan de blandas för att uppnå en bra
balans av fruktuttryck och fat.



95 kr
/FLASKA

570 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 2018

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.



125 kr
/FLASKA

810 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.


