
149 kr
/FLASKA

1548 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

12 st

Chardonnay, Pinot Noir

12%

750 ml

Graham Beck
Brut Pinot Noir Chardonnay

Western Cape, Sydafrika

Stor doft med tydlig brödighet och toner
av gula och gröna äpplen, citrus och
mineraler. Smaken är mycket frisk och
fruktig med bra, mjuk mousse med ung
frukt och toner av citrus och gröna/gula
äpplen. Lång och trevlig eftersmak.
Producenten uppger att detta vin
tillverkas utan animaliska produkter och
därmed är passande för dig som är
vegan.

VINETVINETVINETVINET
Omtyckta Graham Becks omtyckta
bubbel äntligen i butik! Graham Beck
kallar själva detta vinet kärleksfullt för
'presidenternas val' eftersom cuvéen
enligt uppgift serverades både när
Nelson Mandela svors till Sydafrikas
president och när Barack Obama vann
presidentvalet i USA. Vinet är en så
kallad Méthode Cap Classique, vilket är
Sydafrikas motsvarighet till traditionell
metod (samma metod som man
använder vid champagnetillverkning),
med en andra jäsning på flaskan. Efter
andra jäsningen på flaska får vinet ligga
på jästfällningen i 18 månader innan
degorgering vilket ger det en härligt
fylligt brödig smak. Använd som aperitif
eller till skaldjur och fisk. 

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Graham Beck Wines grundades 1983 i
området Robertson av entreprenören
Graham Beck. Efter stora framgångar i

gruvindustrin kunde han förverkliga sin
dröm att bygga ett toppvineri i ett
område där han såg stor potential och i
princip ingen annan odlade druvor. Här
kunde Graham också bedriva sin
passion med hästuppfödning, vilken är
en stor del av Graham Beck
Enterprises. Graham Beck är mest känt
för sina mousserande viner av typen
Méthode Cap Classique, som innebär
en andra jäsning i flaskan. Deras
ansvarige vinmakare för dessa viner är
ingen mindre än Pieter “Bubbles”
Ferreira, som är landets mest kända
vinmakare för mousserande viner.

Producenten uppger att deras viner
tillverkas utan animaliska produkter
sedan 2017 och därmed är passande
för dig som är vegan.

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

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

Cabernet Sauvignon, Shiraz

14%

750 ml

Steenberg Vineyards
Shiraz Cabernet Sauvignon 2016

Constantia, Sydafrika

Ursprungstypisk och fruktig doft med
toner av mörk frukt, charkuterier, svarta
vinbär och kryddor. Fruktigt och
smakrikt vin med rena mörka bär och
bra struktur. Toner av mörka bär, tobak,
charkuterier och kryddor

VINETVINETVINETVINET
Perfekt att dricka nu och till säsongens
mat är denna blend av 60% shiraz 40%
cabernet sauvignon. Servera till grillade
grönsaker, medelstarka ostar samt
grillad fläskkarré. Vinet får vila på
gamla, stora ekfat i 4 månader innan
buteljering och behåller därmed sin
fruktiga och kryddiga fräschör.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Steenberg Vineyards gör idag unika
viner genom sitt speciella microklimat.
Egendomen har genomgått omfattande
investeringar i nybyggd vinkällare,
provningsfacilitet, restaurang och
vingårdar som ger några av Sydafrikas
ledande viner. På egendomen finns
också en golfbana och ett prisbelönt
lyxhotell med tillhörande restaurang,
men grunden till Steenberg var långt
ifrån lika framgångsrik. 1662 anlände
den olyckförföljda 22-åriga änkan
Catharina Utsings till Sydafrika. Efter
fyra äktenskap överlevde den femte och
sista maken, Matthys Michelse, hennes
otur och år 1682 grundar de Steenberg
Farm.



89 kr
/FLASKA

1068 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

12 st

Sauvignon Blanc

13%

750 ml

Calvet
Varietals Sauvignon 2017

Languedoc-Roussillon, Frankrike

Ren fruktdriven och krispig med
mängder av svartvinbärsblad, gröna
äpplen och citrusfrukt i såväl doft som
smak.

VINETVINETVINETVINET
Krispig och fräsch sauvignon blanc!
Druvorna till vinet väljs ut personligen
av Benjamin Tuex, vinmakare på
Calvet. Han utgår helt ifrån kvaliteten
druvorna från respektive odlare och
årgångens klimatförhållanden.
Vinodlingarna ligger främst i området
Entre-deux-Mers i Bordeaux. Vinet har
efter vinifiering lagrats på rostfria
ståltankar för att behålla frukt och
fräschör. Passar som handen i
handsken fisk, skaldjur och kyckling.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Calvet är utan tvekan en av Frankrikes
mest kända vinproducenter. Företaget
bildades redan 1818 i byn Tain
Hermitage vilken ligger i Rhônedalen,
fem år senare etablerade de sig i
Bordeaux. Företaget har sedan dess
fortsatt att växa, hela tiden utan att göra
avkall på kvalitén. Hjärtat av
vinproduktionen ligger i Bordeaux där
de äger flera vinslott även om de är
verksamma i andra delar av Frankrike.
Deras viner uppmärksammas gång på
gång av internationell vinpress för sin
höga kvalité.



89 kr
/FLASKA

1068 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

12 st

Trebbiano

12%

750 ml

Umani Ronchi
Montipagano Trebbiano 2017

Abruzzo, Italien

Ung, fruktdriven och frisk stil med
aromer av persika och citrus.

VINETVINETVINETVINET
Krispig och fruktig italiensk trebbiano.
Montipagano är en egendom med
ekologiska vingårdar, belägen vid den
antika byn Montepagano i den norra
delen av Abruzzo. Umani Ronchi
skördar druvorna vid vad man anser
vara optimal mognad. Druvorna
genomgår därefter kallmaceration med
efterföljande lagring på ståltankar -
allt för att bibehålla vinets ungdomliga
fruktighet. Gott att dricka nu till fisk och
skaldjur. 

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.

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

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



159 kr
/FLASKA

834 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

6 st

Nero d´Avola

14%

750 ml

Cusumano
Nero d´Avola 2016

Sicilia, Italien

Doften är pigg och inbjudande med
toner av körsbär, hallon, plommon,
sötlakrits, färska örter och lite mineral.
Ung, fruktig och läcker smak med
inlindade tanniner och bra syra.

VINETVINETVINETVINET
Ny årgång av en riktig kundfavorit!
Cusumanos Nero dAvola är gjord på
druvsorten med samma namn. Det är
Siciliens viktigaste blå druva som ger
viner med en mörk härlig frukt och
runda lite kryddiga smaker. Passar bra
till ett stort antal maträtter såsom
lasagne, kryddiga korvar, hemgjord
pizza, pastarätter och kyckling.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Vingården Cusumano är imponerade
502 hektar stor och breder ut sig runt
Palermo. Företaget har utvecklats
enormt de senaste åren när bröderna
Alberto och Diego tog över vingården
efter deras far.De har en gedigen
kunskap om vinproduktion och har gjort
stora investeringar i modern vinteknik
för att kunna expandera sin produktion
till det dubbla.

Idag odlar man inhemska druvor men
också klassiska druvor som t. ex.
cabernet sauvignon och merlot. Vissa
växtplatser ligger 700 meter över havet
och man investerar även i nya marker
för att utvidga produktionen som idag är
ca 3 miljoner liter. Produktionen en till
stor del högkvalitativa bordsviner men

man gör också riktiga toppviner, som
Noá, som är deras flaggskepp idag.
Vinet är en blandning på nero d´avola
merlot och cabernet sauvignon. 

Vingården växtplatser är följande:
Ficuzza 189 hektar, Presti e Pegni 70,
San Giacomo 140 hektar, Milioto 3
hektar, Monte Pietroso 30 hektar,
Monreale Marchesa 50 hektar och
Buonivini 20 hektar. Samtliga
växtplatser ligger runt Palermo.



149 kr
/FLASKA

1788 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

12 st

Pinot Noir

14,5%

750 ml

Casas Del Bosque
Pinot Noir Reserva 2015

Casablanca Valley, Chile

Inbjudande doft med toner av mogna
jordgubbar, hallon, körsbär, kanel,
choklad och vanilj. Vinet mjukt och
saftigt med inlindade tanniner och fin
syra. 

VINETVINETVINETVINET
Vinet är gjort på utvalda druvor från
Casas del Bosques egna gårdar i den
västra delen av Casablanca Valley.
Vinet är jäst i ståltank och har sedan
lagrats nio månader på franska ekfat.
Vinet är delvis jäst med vildjäst från
vingården. 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.


