
139 kr
/FLASKA

1074 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

6 st

Riesling

13%

750 ml

Weingut Fritz Ekkehard Huff
Riesling Trocken 2017

Rheinhessen, Tyskland

Klassisk rieslingdoft med indslag av
citrus, persika, mineral och gröna
äpplen. Smaken är torr, fräsch och
uppfriskande med en lång härlig
eftersmak som också den innehåller
citrus, persika och mineral.

VINETVINETVINETVINET
Christine och Jermey Bird-Huff har
imponerat på Winefinderteamet sedan
vi träffade dem för första gången på
Europas största vinmässa, Prowein. Det
här är Weingut Fritz Ekkehard Huffs
torra instegsvin med en kristllklar och
fräsch citrussmak - ett vin som är gjort
för att vara okomplicerat och kul. Men
det är inget okomplicerat med den
härliga långa eftersmaken. 2017 var en
svår årgång med en liten skörd som
resultat - årgångens kvalitet är dock
mycket fin. Ett vin för fisk, skaldjur och
lättare kötträtter eller vegetariska rätter.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Familjeegendomen Weingut Fritz
Ekkehard Huff har odlat vin sedan
1700-talet men idag är det den unga
dynamiska duon och paret Christine
Huff & Jeremy Bird-Huff som driver
egendomen med hjälpa av Christines
föräldrar (pappan sköter vingårdarna
och mamman de kommersiella
bitarna). 

Man har 8 hektar i Nierstein och
Schwabsburg i Rheinhessen och
fokuserar förstås på att göra fantastisk

riesling från lägen som Schloss
Schwabsburg, Pettenthal och Orbel.
Men man gör även vin på druvsorter
som spätburgunder (pinot noir),
weissburgunder (pinot gris), scheurebe
och grauburgunder (pinot gris).

Eftersom Jeremy Bird-Huff kommer från
Nya Zeeland så har man nu även börjat
experimentera med sauvignon blanc. 

Christine och Jeremy tillhör båda
'Generation Riesling' och var två av de
som imponerade mest på oss vid årets
Prowein - världens största vinmässa.
Generation Riesling är en
sammanslutning för unga tyska
vinmakare (man får bara var med till
dess att man är 35) och som framförallt
fokuserar på att föra fram världens
bästa gröna druvsort - riesling!



327 kr
/FLASKA

1962 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

6 st

Riesling

12,5%

750 ml

Weingut Fritz Ekkehard Huff
Niersteiner Pettenthal Riesling 2016

Rheinhessen, Tyskland

Ljust gyllengul. Stor armoatisk doft av
mogen citrus, flinta/rök och persikor.
Smaken är ung och kraftfull med och
packad med ung men mogen
rieslingfrutk och med inslag av citrus,
persika, mineral och lite honung. Lång
komplex eftersmak.

VINETVINETVINETVINET
Pettentahl är det mest kända och
ansedda läget i det större geologiska
området som kallas för Roten Hang i
Nierstein. Har består gjorden förutom av
skiffer och röd kalksten även av mer röd
sandsten och slamsten. Läget med en
fin exponering ned mot och alldeles intill
Rhein ger förutsättningar för fantastiska
viner med intnsiva och komplaxa
aromer och frisk och fräsch mogen
rieslingfrukt.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Familjeegendomen Weingut Fritz
Ekkehard Huff har odlat vin sedan
1700-talet men idag är det den unga
dynamiska duon och paret Christine
Huff & Jeremy Bird-Huff som driver
egendomen med hjälpa av Christines
föräldrar (pappan sköter vingårdarna
och mamman de kommersiella
bitarna). 

Man har 8 hektar i Nierstein och
Schwabsburg i Rheinhessen och
fokuserar förstås på att göra fantastisk
riesling från lägen som Schloss
Schwabsburg, Pettenthal och Orbel.

Men man gör även vin på druvsorter
som spätburgunder (pinot noir),
weissburgunder (pinot gris), scheurebe
och grauburgunder (pinot gris).

Eftersom Jeremy Bird-Huff kommer från
Nya Zeeland så har man nu även börjat
experimentera med sauvignon blanc. 

Christine och Jeremy tillhör båda
'Generation Riesling' och var två av de
som imponerade mest på oss vid årets
Prowein - världens största vinmässa.
Generation Riesling är en
sammanslutning för unga tyska
vinmakare (man får bara var med till
dess att man är 35) och som framförallt
fokuserar på att föra fram världens
bästa gröna druvsort - riesling!



179 kr
/FLASKA

1074 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

6 st

Riesling

13%

750 ml

Weingut Fritz Ekkehard Huff
Schwabsburger Riesling 2016

Rheinhessen, Tyskland

Ljust gul med gröna nyanser. Doften är
ung och fräsch med inslag av citrus,
mineral, äpple, flinta och lite rök.
Smaken är ung och mycket frisk med
en druvtypisk fräschör och toner av
citrus, äpple, persika, mineral och rök.
Lång läcker välbalanserad avslutning. 

VINETVINETVINETVINET
Nu årgång från Winefinderfavoriten
Huff! Det här är ett snäpp upp från
Winegut Huffs härliga instegsriesling.
Schwabsburg tillhör de där orterna som
borde vara mer känd. Här vinrankorna
är planterade på röd skifferjord mellan
Oppenheim och Nackenheim i närheten
av Rhein - och läget är lite svalare och
blåsigare än vingårdarna närmare
floden. Ortsläget ger därfär otroligt
fräscha och friska viner med en läcker
ton av äpplen, citrus och persika med
fin lagringspotential. 

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Familjeegendomen Weingut Fritz
Ekkehard Huff har odlat vin sedan
1700-talet men idag är det den unga
dynamiska duon och paret Christine
Huff & Jeremy Bird-Huff som driver
egendomen med hjälpa av Christines
föräldrar (pappan sköter vingårdarna
och mamman de kommersiella
bitarna). 

Man har 8 hektar i Nierstein och
Schwabsburg i Rheinhessen och
fokuserar förstås på att göra fantastisk

riesling från lägen som Schloss
Schwabsburg, Pettenthal och Orbel.
Men man gör även vin på druvsorter
som spätburgunder (pinot noir),
weissburgunder (pinot gris), scheurebe
och grauburgunder (pinot gris).

Eftersom Jeremy Bird-Huff kommer från
Nya Zeeland så har man nu även börjat
experimentera med sauvignon blanc. 

Christine och Jeremy tillhör båda
'Generation Riesling' och var två av de
som imponerade mest på oss vid årets
Prowein - världens största vinmässa.
Generation Riesling är en
sammanslutning för unga tyska
vinmakare (man får bara var med till
dess att man är 35) och som framförallt
fokuserar på att föra fram världens
bästa gröna druvsort - riesling!



309 kr
/FLASKA

1854 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

6 st

Riesling

13%

750 ml

Weingut Fritz Ekkehard Huff
Rabenturm Niersteiner Schloss Schwabsburg Riesling 2016

Rheinhessen, Tyskland

Ljust gyllengul färg. Stor doft av flinta/
rök, citrus, persikor och äpplen med en
liten tropisk honungston. Smaken är
ung, frisk, fräsch och intensiv med
massor av mogen citrusfrukt och
persikotoner. Här finns rejält med kraft
och lagringspotential och en komplex
rökig mineralton. Allt avslutas med en
lång eftersmak. 

VINETVINETVINETVINET
Rabenturm är ett av de bästa lägena i
Schwabsburg och en del av den större
Schloss Schwabsburg. Vingårdens
gamla vinstockar växer på en röd
kalkrik skifferjord som ger aromatiska,
komplexa och koncentrerade viner med
en otrolig längd i eftersmaken. Här finns
också en bra lagringspotential för den
som vill lagra vinet. Passar till fisk,
skaldjur, sallader, sparrisrätter eller som
aperitif.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Familjeegendomen Weingut Fritz
Ekkehard Huff har odlat vin sedan
1700-talet men idag är det den unga
dynamiska duon och paret Christine
Huff & Jeremy Bird-Huff som driver
egendomen med hjälpa av Christines
föräldrar (pappan sköter vingårdarna
och mamman de kommersiella
bitarna). 

Man har 8 hektar i Nierstein och
Schwabsburg i Rheinhessen och
fokuserar förstås på att göra fantastisk

riesling från lägen som Schloss
Schwabsburg, Pettenthal och Orbel.
Men man gör även vin på druvsorter
som spätburgunder (pinot noir),
weissburgunder (pinot gris), scheurebe
och grauburgunder (pinot gris).

Eftersom Jeremy Bird-Huff kommer från
Nya Zeeland så har man nu även börjat
experimentera med sauvignon blanc. 

Christine och Jeremy tillhör båda
'Generation Riesling' och var två av de
som imponerade mest på oss vid årets
Prowein - världens största vinmässa.
Generation Riesling är en
sammanslutning för unga tyska
vinmakare (man får bara var med till
dess att man är 35) och som framförallt
fokuserar på att föra fram världens
bästa gröna druvsort - riesling!



99 kr
/FLASKA

594 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

6 st

11,5%

750 ml

Montelvini
Promosso Spumante Brut

Veneto, Italien

Intensivt fruktig doft med toner av
päron, gröna och gula äpplen och
citroner. Smaken går i samma fräscha
stil med livliga bubblor, fruktiga aromer
och ett friskt avslut.

VINETVINETVINETVINET
Ny fruktigt fräsch Spumante i stilen Brut
från vår venetoproducent Montelvini!
Producenten bakom detta vin gör en
mängd olika mousserande viner i olika
stilar och detta är deras torra
instegsspumante. Vinet görs på bland
annat druvan glera (samma druva
som används till Prosecco, men
druvorna kommer från det större
området Veneto) och med samma
metod. Perfekt som aperitif eller varför
inte till skaldjur, sallader eller snittar.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
För första gången i Sverige är
Winefinder glada att få presentera
venetianska producenten Montelvini -
eller 'Ugglan' som vi kallar den på
kontoret (på grund av den söta ugglan i
logotypen som representerar områdets
rika fågelliv). Vi upptäckte denna
producent på vårt senaste besök på
Italiens största vinmässa, Vinitaly.
Montelvini's vineri ligger i lilla staden
Venegazzù i hjärtat av Prosecco.
Området har en egen DOCG; det lilla
exklusiva Asolo DOCG. Asolo ligger
mitt emellan Valdobiadene DOCG och
Treviso DOCG och kallas också 'staden
med tusen horisonter' på grund av sitt

vackra läge. Familjen Serena har gjort
vin i området sedan 1881 - de menar
själva att deras filosofi är att hålla fast
vid gamla traditioner samtidigt som man
anammar 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

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



139 kr
/FLASKA

1668 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

12 st

Corvina

13,5%

750 ml

Azienda Agricola Musella
Rosé del Drago 2018

Valpolicella, Italien

Friska, generösa och fruktiga toner av
smultron, skogshallon, småcitrus och
med ett lätt kryddigt avslut. 

VINETVINETVINETVINET
Druvorna skördas i mitten av
september. Musten kallmaceras i tre
dagar vid åtta grader med efterföljande
jäsning på ståltank. Vinet vilar sedan 6
månader på sin jästfällning.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Azienda Agricola Musella är ett
ekologiskt och biodynamiskt jordbruk,
certifierat sedan 2014, som drivs och
ägs av Emilio Pasqua och dottern
Maddalena. Tillsammans med
vinmakaren Enrico Raber har de skapat
ett jordbruk i harmoni med naturen.

De 400 ha ägorna är fördelade på ca 50
ha vinodlingar, skog och olivlundar.
1500-talsvillan Corte Ferrazzette som
inhyser vineri, bed & breakfast och
Emilios bostad ligger vackert beläget i
utkanten av Valpolicella. Vinerna skiljer
sig från de traditionella stilarna av viner
från regionen med sin elegans, längd,
komplexitet och långa nyanserade
eftersmaker.

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

Bouillabaisse St PaulBouillabaisse St PaulBouillabaisse St PaulBouillabaisse St Paul

Dillbuljong med räkor, tomater ochDillbuljong med räkor, tomater ochDillbuljong med räkor, tomater ochDillbuljong med räkor, tomater och
svartröttersvartröttersvartröttersvartrötter

Friterade räkor (gambas frites conFriterade räkor (gambas frites conFriterade räkor (gambas frites conFriterade räkor (gambas frites con
lemon)lemon)lemon)lemon)

Gravad röding medGravad röding medGravad röding medGravad röding med
västerbottenmoussevästerbottenmoussevästerbottenmoussevästerbottenmousse

Melon och HalloumisalladMelon och HalloumisalladMelon och HalloumisalladMelon och Halloumisallad

Miniråraka med laxtartar & pepparrotMiniråraka med laxtartar & pepparrotMiniråraka med laxtartar & pepparrotMiniråraka med laxtartar & pepparrot

Östermans fiskgrytaÖstermans fiskgrytaÖstermans fiskgrytaÖstermans fiskgryta



104 kr
/FLASKA

624 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

6 st

Cinsaut, Grenache, Syrah

13,5%

750 ml

Domaine Andre Brunel
Le Petit Tracteur de Brunel

Vin de France, Frankrike

Läcker saftig bärig doft av mörka bär,
röda bär, kryddor och lite torkade
frukter. Smaken är medelfyllig och
generös med mjuk fruktig smak av röda
bär, mörka bär och kryddor.

VINETVINETVINETVINET
Alain Brunel driver toppegendomen
Domaine les Cailloux i södra Rhône och
det här är hans instegsvin som är gjort
på druvor utanför regionen. En fräsch
och smakrik sydfransos gjord på de
klassiska druvorna grenache, cinsault
och syrah. 

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
André Brunel tog över vinegendomen
Domaine les Cailloux 1971. Familjen
hade då haft en månghundraårig
historia som vinodlare i södra Rhône
men egendomen bilades först 1954.
André införde strikt kontroll i både
vingård och i vinkällare. Skördeuttagen
blev lägre med mer koncentrerade viner
som följd, han lät ogräset växa mellan
raderna och slutade med kemiska
bekämpningsmedel. Och han
moderniserade vinanläggningarna.
Resultatet blev att Les Cailloux blev en
av toppegendomarna i Châteauneuf-du-
Pape. 

I dag äger man förutom marker i just
Châteauneuf-du-Pape även vingårdar
som är klassade som vanlig Côtes-du-
Rhône och en del IGP (Vin de Pays).
1989 skapade André Brunel det som

idag är egendomens flaggskepp
- Cuvée Centenaire - som är en av de
mest eftersöka Châteauneufvinerna på
marknaden. Sedan 2012 har André
även hjälp av sin son Fabrice i
ledningen av firman.



99 kr
/FLASKA

594 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

6 st

Cinsaut, Grenache, Syrah

13,5%

750 ml

Domaine Andre Brunel
Le Petit Tracteur de Brunel

Vin de France, Frankrike

Läcker saftig bärig doft av mörka bär,
röda bär, kryddor och lite torkade
frukter. Smaken är medelfyllig och
generös med mjuk fruktig smak av röda
bär, mörka bär och kryddor.

VINETVINETVINETVINET
Alain Brunel driver toppegendomen
Domaine les Cailloux i södra Rhône och
det här är hans instegsvin som är gjort
på druvor utanför regionen. En fräsch
och smakrik sydfransos gjord på de
klassiska druvorna grenache, cinsault
och syrah. 

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
André Brunel tog över vinegendomen
Domaine les Cailloux 1971. Familjen
hade då haft en månghundraårig
historia som vinodlare i södra Rhône
men egendomen bilades först 1954.
André införde strikt kontroll i både
vingård och i vinkällare. Skördeuttagen
blev lägre med mer koncentrerade viner
som följd, han lät ogräset växa mellan
raderna och slutade med kemiska
bekämpningsmedel. Och han
moderniserade vinanläggningarna.
Resultatet blev att Les Cailloux blev en
av toppegendomarna i Châteauneuf-du-
Pape. 

I dag äger man förutom marker i just
Châteauneuf-du-Pape även vingårdar
som är klassade som vanlig Côtes-du-
Rhône och en del IGP (Vin de Pays).
1989 skapade André Brunel det som

idag är egendomens flaggskepp
- Cuvée Centenaire - som är en av de
mest eftersöka Châteauneufvinerna på
marknaden. Sedan 2012 har André
även hjälp av sin son Fabrice i
ledningen av firman.



129 kr
/FLASKA

1908 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

12 st

Malbec

14%

750 ml

Kaiken Wines
Malbec Reserva 2017

Mendoza, Argentina

Doften är ung och bärig med inslag av
björnbär, lingon, röda vinbär, nötter,
lakrits, bigaråer, lite fat och cedrerträ.
Smaken är ung och bärig med massor
av mörka bär, lingon, kaffe, lakrits,
nötter och lite ekfat. Lång fin eftersmak.
Mycket hög kvalitet för sitt pris.
Producenten uppger att detta vin
tillverkas utan animaliska produkter och
därmed är passande för dig som är
vegan.

VINETVINETVINETVINET
Kaiken Malbec Reserva är gjord på
druvor från Agrelo i Mendoza som vuxit
på 950 meters höjd. Druvorna har jäst
och macererat under en månad och
därefter har vinet lagrats på neutrala
tankar och franska ekfat (40 procent).
Passar fint till exempelvis pizza, pasta,
lasagne och plockmat.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Det var 2002 som Aurelio Montes från
kultförklarade chilenska Viña Montes
skapade Kaiken i Mendoza, Argentina.
Idag är Kaiken den argentinska delen
av en tvådelad vinproduktion på båda
sidor Anderna och trots att man
producerar nästan 7 miljoner liter vin så
har man siktet helt inställt på kvalitet.
Vinerna är gjorda av utvalda druvor från
deras egna vingårdar i de bästa
vinregioner i Mendoza och Salta.

Producenten uppger att deras viner
tillverkas utan animaliska produkter och

därmed är passande för dig som är
vegan.



149 kr
/FLASKA

1788 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

12 st

Cabernet Sauvignon, Merlot, Sagrantino, Sangiovese

14%

750 ml

Tenuta Castelbuono
Lunelli Ziggurat Montefalco Rosso 2016

Umbria, Italien

Fint koncentrerad doft med toner av
körsbär, mörka skogsbär, nejlikor,
balsamico och läder. Mjuk men fyllig
och koncentrerad smak av mörka och
röda bär med tydliga tanniner. Kan
drickas redan nu till sommarens
grillrätter men kommer att dra nytta av
flasklagring.

VINETVINETVINETVINET
Högsta betyg av italienska vinbibeln
Gambero Rosso - det brukar normalt
delas ut till viner av världsklass och i
helt andra prisklasser. Tenuta
Castelbuono ägs av  familjen Lunelli
som står bakom hyllade
bubbelproducenten Ferrari i Trentino.
Tenuta Castelbuono köpte man 2001
för att koncentrera sig på Umbriens
motsvarighet till nebbiolo - dvs
druvsorten sagrantino. Det här vinet är
emellertid gjort på en blandning av 
70% sangiovese, 15% sagrantino, 15%
cabernet och merlot och får mogna 12
månader på stora ekfat och barriques
och efter det 6 månader i flaska. Drick
nu eller lagra i upp till några år.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Egendomen ägs av familjen Lunelli mer
kända som ägare till storsäljande
bubblet Ferrari. Castel Buonos förfogar
över 50 ha marker i Montefalco och
Bevagna, som båda ligger i det vackra
Umbrien. Av gårdens 50 ha är 40
planterat med vinstockar, fördelat på
50% av den lokala druvsorten

Sagrantino och de resterande 50% är
Sangiovese, Cabernet Sauvignon och
Merlot 


