
129 kr
/FLASKA

1548 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

12 st

Cinsaut

13%

750 ml

Chateau Pesquie
Le Paradou Rosé Hinsollt 2018

Vin de France, Frankrike

Stor doft av röda bär, mineral, kryddor
och krita. Smaken är lätt, frisk och
läskande med inslag av hallon,
jordgubbar, kryddor, krita och mineral.
Fräscht och bärigt.

VINETVINETVINETVINET
Le Paradou Cinsault Rosé från Château
Pesquié är ett samarbete mellan
Château Pesquié och några andra
odlare i Provence där 2013 var första
årgången av vinet. Här har man delvis
använt egna druvor från yngre stockar
men även köpt in frukt från andra
odlare. Druvorna har sedan avstjälkats
och pressats direkt utan någon
maceration. Vinet har jäst på ståltankar
och det har inte genomgått malolaktisk
jäsning.

Allt det här har gett ett rättframt, friskt
och fruktigt rosévin som du antingen
kan dricka som det är eller ha till en bit
mat (plockmat, fisk och ljusare
kötträtter. Namnet 'Le Paradou' kommer
från 'möllor', vattenkvarnar, som förr var
vanliga nere i Provence.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Slottet har anor från 1750-talet och
ligger inte långt från det berömda Mont
Ventoux. De nuvarande ägarna köpte
egendomen 1970 och startade direkt
med att ta tag i de förfallna vingårdarna.
Här och var hittade man fantastiska
vingårdslägen med upp till 80 år gamla
vinstockar. Nästa steg blev att buteljera

alla viner på slottet, första årgången
blev 1990. Sedan dess har Pesquie
producerat viner av mycket hög kvalitet
och otroligt mycket 'value for money'.
Vingurun Robert Parker skriver bl a så
här om Chateau Pesquie: 'One of my
all-time favorite producers in France'
och  'Chåteau Pesquie is the finest
estate in the Côtes du Ventoux, a
gorgeous area east of Avignon'.

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 Fläskfilé späckad med MerguezGrillad Fläskfilé späckad med MerguezGrillad Fläskfilé späckad med MerguezGrillad Fläskfilé späckad med Merguez

Grillad FläskkarréGrillad FläskkarréGrillad FläskkarréGrillad Fläskkarré

Grillad lax med medelhavsgrönsaker Grillad lax med medelhavsgrönsaker Grillad lax med medelhavsgrönsaker Grillad lax med medelhavsgrönsaker 

Grillad torskkindGrillad torskkindGrillad torskkindGrillad torskkind



125 kr
/FLASKA

1500 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

12 st

Pinot Noir

13,5%

750 ml

Del Fin del Mundo
Postales Pinot Noir 2015

Patagonia, Argentina

Pigg och ungdomlig doft av mörka
jordgubbar, hallon, körsbär, sötlaktrits,
örter och lite choklad. Smaken är bärig
med lite kryddiga toner, mjuka tanniner
och balanserad syra.

VINETVINETVINETVINET
Bodega del Fin del Mundo betyder
'vingården vid världens ände'.
Vingården ligger i Neuquen-distriktet i
Patagonien, ett väderbitet landskap i
södra Argentina, och har specialiserat
sig på den kinkiga druvsorten pinot
noir. Argentina är förmodligen det land i
världen som har den största outnyttjade
potentialen för kvalitetsviner och Del Fin
del Mundos viner är ett utmärkt
exempel på att även prisvärda viner
finns att upptäcka vid världens ände.
Vinet lagras i sex månader på franska
och amerikanska fat.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Bodega Fin del Mundo betyder
vingården vid världens ände.
 Vingården ligger i Neuquen-distriktet i
Patagonien i södra Argentina. Julio
Viola, som äger Fin del Mundo, var
drivkraften vid etableringen av alla
vingårdar i San Patricio del Chañar-
distriktet i Neuquen- provinsen.
Vinstockarna planterades så sent som
1999. Tekniken ligger i framkant och
även vinstockarna är uppbundna enligt
en ny metod för att passa det torra
klimatet i Patagonien. Från årgång 2004
har man anlitat en av världens främsta

vinmakere, Michel Rolland från
Bordeaux. 2009 inleddes ett samarbete
med Eurnekianfamiljen som är en av de
rikaste familjerna i Argentina. Detta har
möjliggjort investeringar i både källare
och vingårdar på närmare 50 miljoner
USD. Här kan vi ha höga förväntningar.
 



169 kr
/FLASKA

2028 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

12 st

Malbec

14%

750 ml

Laura Catena
La Posta Pinot Noir Glorieta 2015

Mendoza, Argentina

Vinet är medelfylligt med varm fin frukt
som samtidigt leverarar elegans.
Smaken bjuder på aromer av svarta
vinbär och körsbär och avslutande
toner av lavendel. Passar till kraftigare
rätter och till grillat eller som den är.

VINETVINETVINETVINET
Bakom detta vin står Laura Catena -
dotter till legendaren Nicolas Catena.
Vinet består av 100% Malbec från
odlaren Domingo Fazzios vingård i
Mendoza och lagras i 10 månader på
franska ekfat där ca 20% av faten var
nya. Vinet ingår i ”La Posta”-serien som
är en av firmans nyaste tillskott och
görs enligt samma filosofi som den mer
exklusiva Luca-serien. Domingo Fazzio
är en av Tupungatos vinbönder som
tidigare levererat druvor till Catena
Zapata, men Laura ansåg att hans
druvor var av så god kvalitet att de
förtjänade en egen etikett. Detta är ett
tillgängligt vin med tydlig frukt och
struktur som gör att det passar såväl till
mat som att dricka som den är.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Laura Catena är fjärde genarationen
Catena som odlar vin, hon är dotter till
Nicolas Catena, och troligtvis den som
tar över imperiet efter sin far. Laura har
bland annat varit starkt drivande i
Catenas super-premium Malbecviner
från så kallade single vineyards.
Familjen Catena kom till Argentina från
Italien 1898 och Nicola Catena

planterade sin första Malbec 1902.
Efterhand växte familjeföretaget till ett
av Argentinas största. Nicolas Catena
övertog förvaltningen 1963, då
producerande vingårdarna relativt
stora mängder av vin till den inhemska
marknaden, och därefter fokuserades
under nästkommande två decennier på
den allt mer växande
exportmarkanden. Nicolas Catena,
professor i nationalekonomi, reste vid
ett flertal tillfällen för undervisning vid
Berkeley University i Kalifornien. Talrika
vinbesök i Napa Valley gav Nicolas
inspiration att för att han skulle kunna
odla lika bra, om inte bättre vinstockar i
argentinska höglandet i
Mendoza. Resultatet lät inte vänta på
sig. De nyplanterade vinstockarna är
jämförbara i kvalitet med motsvarande
kaliforniska och franska. 

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

Boeuf BourguignonBoeuf BourguignonBoeuf BourguignonBoeuf Bourguignon

Högrevsgryta med sidfläsk ochHögrevsgryta med sidfläsk ochHögrevsgryta med sidfläsk ochHögrevsgryta med sidfläsk och
kantarellerkantarellerkantarellerkantareller

Italienska kycklingbröst med vitelloItalienska kycklingbröst med vitelloItalienska kycklingbröst med vitelloItalienska kycklingbröst med vitello
tonnatopotatistonnatopotatistonnatopotatistonnatopotatis

Oxfilé med ParmesanpotatisOxfilé med ParmesanpotatisOxfilé med ParmesanpotatisOxfilé med Parmesanpotatis

SalsicciapastaSalsicciapastaSalsicciapastaSalsicciapasta

Senapsgriljerad ryggbiffSenapsgriljerad ryggbiffSenapsgriljerad ryggbiffSenapsgriljerad ryggbiff



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. 



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
Tassilo Grüner Veltliner Steinmauer 2018

Wachau, Österrike

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

VINETVINETVINETVINET
Ny årgång! Druvorna till detta vin
kommer från Müllers vingårdar i östra
Wachau. Vingårdarna kännetecknas av
sin steniga jordmån som ger mycket
fruktiga viner. Druvorna handplockades
i mitten av oktober, och jästes i
ståltankar för att behålla sin kryddiga
fruktighet. Ett utmärkt vin att matcha till
de flesta sorters fiskrätter, men med sin
fina fräschör kommer det även att
passa bra att dricka som det är som en
aperitif.

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.



89 kr
/FLASKA

594 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
producenten 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


