
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.



139 kr
/FLASKA

774 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

6 st

Cabernet Sauvignon, Merlot

12,5%

750 ml

Château Laville
Château Laville Bordeaux Supérieur 2015

Bordeaux, Frankrike

Stiltypisk och tillmötesgående doft med
toner av mörka bär, svarta vinbär, ceder
och ekfat. Smaken är fyllig, elegant och
strukturerad med en klassisk
tanninstruktur. Här finns eleganta toner
av mörka bär, viol och fat. Ett elegant
vin som bjuder på lång och fruktdriven
eftersmak.

VINETVINETVINETVINET
Direkt från Bordeaux kommer denna
generösa Bordeaux Superiéur från fina
årgång 2015. Vinet består av 75%
merlot och 25% cabernet sauvignon
och är en ungdomlig Bordeaux i
klassiskt fyllig stil. Efter jäsning lagras
vinet i 18 månader på ekfat innan det
släpps på marknaden. Vinet kan lagras i
ytterligare 5-8 år men passar fint att
dricka redan nu - häll gärna upp i en
karaff en timma innan servering.
Servera till fina köttbiten tillsammans
med potatisgratäng eller potatispuré
gärna med svamptillbehör och varför
inte en krämig sås? Årgång 2015
tilldelades gulmedalj av Gilbert &
Gaillard vid Concordes International
2016.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Château Laville är byggt på ruinerna av
en gammal romersk villa och består
idag av 30 hektar vinstockar som
producerar generösa och lättillgängliga
viner. Efter en förödande frost år 1956
planterades ägorna om och idag ligger
medelåldern på rankorna på cirka 25 år.

Generellt lagras egendomens viner i 18
månader på ekfat innan de släpps på
marknaden och man släpper årligen
enbart omkring 200.000 flaskor fördelat
på fem olika cuvéer. För sina viner
vinner man ofta medaljer i olika
nationella och internationella tävlingar.

Familjen Faye har bott i Gironde i
Bordeaux sedan 1800-talet och har
alltid varit i vinbranschen (som
vinhandlare och vinmakare). Först efter
andra världskriget började man började
göra eget vin. Tre generationer senare
sköts ägorna av bröderna Alain och
Hervé Faye.



109 kr
/FLASKA

1308 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

12 st

Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot

14%

750 ml

Steenberg Vineyards
Klein Steenberg Red Blend 2015

Constantia, Sydafrika

 

Utvecklad doft som domineras av
aromer av svarta vinbär, blyerts och
mocca. Smaken är fruktigt med
medelfylligt tanniner. Frukten är mörk
med mycket svarta vinbär och med en
lätt rökig ton i eftersmaken.

VINETVINETVINETVINET
 

Fruktig sydafrikansk ”bordeauxblend”
gjord på det klassiska bordeauxreceptet
80% cabernet sauvignon, 15% merlot
och 5% cabernet franc. Vinet görs på
druvor från vingårdar i Darling och
Constantia och lagras i 14 månader på
gamla franska 22-litersfat. Matcha
gärna till ljusa kötträtter, lamm och
hårdostar.

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.



109 kr
/FLASKA

1308 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

12 st

Sauvignon Blanc

13,5%

750 ml

Steenberg Vineyards
Klein Steenberg Sauvignon Blanc 2017

Constantia, Sydafrika

Intensivt fruktig näsa med inslag av
tropiskt frukt, citrus och mineral. Fruktig
med bra fruktkoncentration och toner av
tropisk frukt, citrus, nässlor och
mineraler.

VINETVINETVINETVINET
Stiltypisk sydafrikansk sauvignon blanc
som med sin aromatiska stil gärna kan
matchas till medelkraftiga rätter av ljust
kött, fisk eller kyckling eller användas
som aperitif. Frukten till detta vin
kommer från vingårdar i Stellenbosch,
Durbanville och Constantia. Efter
jäsning i temperaturkontrollerade
ståltankar får vinet ligga en kort period
på sin jästfällning innan buteljering.

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.



129 kr
/FLASKA

1548 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

12 st

Carmenère

14%

750 ml

De Martino
Estate Carmenère 2015

Maipo Valley, Chile

Fruktig och pigg, med toner av mörka
bär, kaffe och cassis. Fruktig och
balanserad med fin syra och toner av
mörka bär, choklad, kaffe och cassis.

VINETVINETVINETVINET
Fruktdriven chilensk carmenère som
med sin generösa stil matchas bra till till
smakrika kött- eller pastarätter. Trogen
De Martinos motto - att enbart göra
rena viner som är sanna sitt ursprung -
används enbart stål, betong och gamla
ekfat, allt i syfte att framhäva fruktens
karaktär. I detta fall har vinet jästs på
ståltankar. 

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
De Martinos vision och anda lyder ”Att
på renast möjliga sätt producera viner
som reflekterar dess ursprung”. Vinerna
har en mycket ren och balanserad
karaktär som röd tråd rakt igenom
sortimentet. För att få vinerna att
reflektera ursprung och druvsort,
används endast ståltankar,
betongtankar och väl använda
ekfat. 1934 emigrerade Pietro De
Martino till Chile från Italien för att söka
lyckan, och grundade företaget De
Martino i Maipo Valley precis utanför
Santiago. Idag jobbar 3:e och 4:e
generationen för att utveckla företaget i
Pietro’s innovativa anda.



119 kr
/FLASKA

714 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

6 st

Glera

11%

750 ml

Cantina Bolla
Prosecco Valdobbiadene Superiore Extra Dry

Veneto, Italien

Stiltypisk fruktig med toner av päron,
nektarin, grapefrukt och bergamott.
Vinet är avrundat med eleganta
bubblor, frisk syra och ett fruktigt avslut.

VINETVINETVINETVINET
Stiltypiskt fruktig prosecco från vår nya
producent Bolla. Skörden sker i
september och alla druvor plockas för
hand. Druvorna pressas sedan varsamt
med efterföljande jäsning i ståltank för
att behålla vinets fräschör. Enbart
naturliga jäststammar används och
vinet lagras ca 24 månader innan
buteljeringen och ligger sedan
ytterligare några veckor i flaskan innan
vinet släpps på marknaden. Servera till
fisk, skaldjur eller som aperitif.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Bolla grundades redan 1883. Idag
producerar de vin från fem regioner.
Mest kända är de för sina viner från
Veneto, de var det första vinhuset att
sälja Amarone med egen etikett.

Bolla ägs av Gruppo Italiano Vini som
är en av Italiens största kooperativ.
Genom detta samarbete kan Bolla
fortsätta att bevara vinhusets
ursprungliga filosofi.

Vinmakare är Christian Zulian som
satsar på att producera klassiska viner
med moderna inslag.

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

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


