
109 kr
/FLASKA

654 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

6 st

Chardonnay, Müller-Thurgau, Pinot Bianco

12,5%

750 ml

Mezzacorona
Mezza di Mezzacorona

Trentino- Alto Adige, Italien

Ett mousserande vin av fruktig karaktär
med smak av röda äpplen, päron, vit
persika och melon. Mjuk mousse med
en fruktig eftersmak. Producenten
uppger att detta vin tillverkas utan
animaliska produkter och därmed är
passande för dig som är vegan.

VINETVINETVINETVINET
Druvorna väljs ut och skördas för hand
och framställs sedan enligt Charmat-
metoden. Gott att dricka nu och passar
perfekt som apéritif eller till lättare
sallader.

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.

Producenten uppger att deras viner
tillverkas utan animaliska produkter 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



119 kr
/FLASKA

714 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

6 st

Grüner Veltliner

12%

750 ml

Weingut Müller
Grüner Veltliner Göttweiger Berg 2018

Kremstal, Österrike

En aromatiskt fruktig doft med toner av
gula äpplen, krita, vit peppar och lime.
Kroppen är torr och medelfyllig med en
stiltypisk fetma, en hög syra och ett
kryddigt avslut.

VINETVINETVINETVINET
Ny årgång! Stiltypisk grüner vetliner från
familjen Müllers vingårdar kring berget
Göttweiger. Den stora skillnaden i
temperatur mellan dag och natt bidrar
till vinets fräschör. Ett fruktigt och
matvänligt vin som passar bra till såväl
fisk som fågel och grönsaksbaserade
rätter.

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.



129 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, Cinsaut, Grenache, Syrah

13%

750 ml

Château Pigoudet
Première Rosé 2018

Provence, Frankrike

Fruktig och bärig doft av röda vinbär,
hallon, melon och citrus.  Smaken är
torr med toner av solmogna röda bär
och en frisk syra. Lång läskande
avslutning.

VINETVINETVINETVINET
Ny årgång av en av våra kunders
favoritroséer! Härligt fräsch Provence-
rosé i fruktig stil. Château Pigoudet
strävar efter en ren och frisk fruktighet i
sina viner och levererar med detta vin
ett perfekt sommarvin i lättillgänglig stil.
Matcha med fisk, skaldjur, sallader eller
som en aperitif.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
I klassiska rosédistriktet Côteaux d’Aix-
en-Provence finner vi Château
Pigoudet. I regionen har man gjort vin
sedan romarnas tid och Ch. Pigoudets
ägor har sett i stort sett likadana ut
sedan 1820. De senaste 25 åren har
egendomen ägts av familjen Schmidt-
Rabe och sköts idag av Sabine Rabe
och hennes man, Hans-Ulrich. Med
utsikt över Sainte-Victoiremassivet är
Pigoudets ägor de nordligaste i
regionen. De 40 hektaren vingårdar
tornar upp sig på 400 meter över havet
och det svala läget hjälper till att ge
vinerna dess fräschör. Château
Pigoudet odlar sina ägor enligt
principen ”Lutte Raisonée” som innebär
en hållbar vinodling där man ger tillbaka
till naturen och tar tillvara på
resurserna. Man favoriserar ekologiska

preparat men är inte certifierade. I den
nya källaren (invigd 2015) gör man
såväl vita, röda och roséviner.



149 kr
/FLASKA

894 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

6 st

Malbec

14%

750 ml

Bodega Renacer
Malbec Punto Final Classico 2017

Mendoza, Argentina

Strålande bra vin att njuta till
sommarens grillkvällar. Doften är
mycket fruktig med inslag av mörka
körsbär och blåbär. Smaken är rik och
kraftfull med avrundade tanniner och fin
längd.

VINETVINETVINETVINET
Den kalkrika jorden i området gör att
man här odlar malbecdruvor av
yppersta kvalitet. Ägaren Patricio Reich
har anlitat Alberto Antonini som konsult
för vinmakningen och man har haft
stora framgångar med sina moderna,
fruktiga viner. Vinet kan drickas redan
nu men vinner på en tids lagring.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Bodegas Renacer, en av Mendozas
topproducenter har sin anläggning
belägen i Perdirel vid foten av berget
Los Andes. Den kalkrika jorden i
området gör att man här odlar Malbec-
druvor av yppersta kvalitet. Ägaren
Patricio Reich har anlitat Alberto
Antonini som konsult för vinmakningen
och man har haft stora framgångar med
sina moderna, fruktiga viner.
Ambitionen är att producera moderna
viner av högsta kvalitet med en hög
internationell klass.

MATEN OCH VINETMATEN OCH VINETMATEN OCH VINETMATEN OCH VINET

Vinet passar bra till mörkt kött och vilt,
gärna med mörka vinsåser och
smakrika tillbehör som råstekta
rotfrukter och svamp. För recept klicka
på länkarna nedan.

Receptförslag på mat som passar tillReceptförslag på mat som passar tillReceptförslag på mat som passar tillReceptförslag på mat som passar till

Älgfärsbullar med kantarell- ochÄlgfärsbullar med kantarell- ochÄlgfärsbullar med kantarell- ochÄlgfärsbullar med kantarell- och
rotsakspyttrotsakspyttrotsakspyttrotsakspytt

Boeuf BourguignonBoeuf BourguignonBoeuf BourguignonBoeuf Bourguignon

Bräserad lammbog med torkad fruktBräserad lammbog med torkad fruktBräserad lammbog med torkad fruktBräserad lammbog med torkad frukt
lagad i lergrytalagad i lergrytalagad i lergrytalagad i lergryta

Fjällripa med risotto på matvete ModernFjällripa med risotto på matvete ModernFjällripa med risotto på matvete ModernFjällripa med risotto på matvete Modern
landskapsrätt från Lapplandlandskapsrätt från Lapplandlandskapsrätt från Lapplandlandskapsrätt från Lappland

Rådjur från Stensnäs med kål,Rådjur från Stensnäs med kål,Rådjur från Stensnäs med kål,Rådjur från Stensnäs med kål,
messmör och blodmessmör och blodmessmör och blodmessmör och blod



594 kr
/LÅDA

ANTAL FLASKOR/LÅDAANTAL FLASKOR/LÅDAANTAL FLASKOR/LÅDAANTAL FLASKOR/LÅDA 6 st

Cottage Garden
Cabernet Sauvignon-Shiraz 2018

South Eastern Australia, Australien

Fruktig doft med toner av mörka och
röda bär, lite örter, kryddor, vanilj och
sötlakrits. Smaken är balanserad och
fruktdriven med en lätt fatkaraktär.

VINETVINETVINETVINET
Cottage Garden cabernet sauvignon -
shiraz är verkligen en stjärna i sin
prisklass. Vinet är gjort på lika delar
cabernet sauvignon och shiraz från
utvalda vingårdar i södra Australien.
Vinet har fått ligga en tid på ekfat.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Cottage Garden gör en serie av viner
där principen är till överkomligt pris få
så bra kvalitet som möjligt. Eftersom
man gör viner på olika druvor köper
man in dem från olika geografiska
områden, då de har olika förutsättningar
och behov för att komma till sin rätt.
Oavsett om det är en pinot noir från
Pathway eller en shiraz från Barossa
eller McLaren Vale, så är det
ursprunget som präglar vinet. Cottage
Garden har två serier, den första är
Cottage Garden där man gör en blend
från olika fat för att få ett harmonisk och
spännande vin av god kvalitet. Limited
Edition kommer däremot från några
utvalda, enskilda fat.



119 kr
/FLASKA

1428 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

12 st

Carignan, Grenache, Mourvèdre, Syrah

14%

750 ml

Vidal-Fleury
Ventoux Rouge 2015

Rhone, Frankrike

Stor och örtig doft med inslag av mörka
bär, kryddor och lakrits. Underbar
balans fräschör och fyllighet i smaken,
med runda tanniner och koncentrerad
frukt. Generös och kryddig eftersmak.

VINETVINETVINETVINET
Vidal-Fleurys klassiska Ventoux är en
riktig kritikerfavorit. Vinet är gjort på 65
procent syrah, 20 procent grenache och
10 procent mourvèdre och resten
carignan. 70 procent av vinet har
lagrats på ståltank och resten på stora
äldre ekfat (så kallade foudres).
Resultatet är ett vin med härlig frukt och
fräschör och massor av örtiga, kryddiga
toner. 

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Vidal-Fleury grundades 1781 och ligger
i norra Rhône i Côte-Rôtie. Det är det
enda vinhuset i Rhône som gjort vin
utan uppehåll sedan 1781. Man äger en
stor mängd fina vingårdar i norra Rhône
men köper även in bra druvor från
övriga Rhônedalen. Det mesta av vinet
exporteras och det har alltid haft ett gott
rykte om sig. 

Domaine Guigal köpte Vidal-Fleury
1984. Marcels pappa, Etienne, hade
utbildat sig och arbetat hos Vidal-Fleury
i sin ungdom. 2008 byggde man en helt
ny vinkällare och kvaliteten har bara
fortsatt att förbättras de senare åren. Nu
har man ett eget vinmakarteam och i
stort sett alla viner lagras lite extra

innan de släpps till försäljning. 

Husets flaggskepp är Côte-Rôtie La
Chatillone i Côte-Blonde men man gör
toppviner i så gott som alla de kända
Rhône-distrikten. Ännu så länge är
priserna mycket modesta vilket gör att
egendomens viner ofta tillhör områdets
riktiga fynd. 


