
329 kr
/FLASKA

3948 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

12 st

Sauvignon Blanc, Semillon

13%

750 ml

Chateau Malartic-Lagravière
Comte de Malartic Blanc 2009

Pessac-Léognan, Frankrike

Örtig doft med inslag av begynnande
mognad, krita, gula äpplen, svarta
vinbärsblad och mandarin. Kroppen är
fyllig och komplex med en hög syra och
lång örtig eftersmak. 

VINETVINETVINETVINET
Vit Bordeaux med ålder! Säljes i trälåda
vid köp om 12. Vita andravinet till
Château Malartic-Lagravière. 7 hektar
på egendomen är vigd åt gröna druvor -
fördelningen är 80 % sauvignon blanc
och 20 % sémillon. Rankornas
medelålder är 25 år, men vissa av
rankorna planterades för över 60 år
sedan. Detta är ett perfekt matvin -
paras med fördel till kraftigare rätter
med fisk eller fågel, eller varför inte till
ost?

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
The Domain Lagravière köptes 1803 av
Pierre de Malartic vars farbror, greve av
Malartic genom strider mot britterna i
Kanada och Mauritius brought
berömmelse till namnet och maritimt
tema qui est samband med denna
egendom. Malartic namn var tillämpas
inte upp efter 1850 dock
egendom. Gården tillhör idag familjen
Bonnie som tog över år 1997 med
oenologernas Michel Rolland och
Athanase Fakorellis som konsulter. Idag
är vinerna fantastiska och har fått
mycket beröm.



129 kr
/FLASKA

774 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

6 st

Grenache

14%

750 ml

Jeff Carrel
Vieille Mule Rouge 2016

Cote de Catalans, Frankrike

Överdådigt kryddig, kraftfull och fruktiga
doft och smak av blå plommon, bigaråer
och björnbär.

VINETVINETVINETVINET
För första gången på Winefinder: Vieille
Mule från kundfavoriten Jeff Carrel.
Sedan tidigare har vi hans storsäljare
Les Darrons i butiken - för dig som
älskar det vinet är Vieille Mule ett
måste! Detta vin görs på 100%
grenache och släpps i enbart 6000
flaskor årligen. Vinet görs med så lite
intervention som möjligt. Åsnan som
smyckar etiketten? Den symboliserar
Katalonien. Detta vin njuts bäst som det
är eller till pasta, gryträtter och
hamburgare. Dekantera gärna vinet
genom att hälla upp det i en karaff en
timma innan servering.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Jeff Carrel, en riktig enfant terrible, har
sedan 2007 fått stor uppmärksamhet för
sina viner, speciellt hans Morillon
(Synonym för Chardonnay – precis som
i Österrike). Nyckeln till framgången är
enkel – leta upp gamla vingårdar,
samarbeta med lokala bönder som
annars skulle sälja sina druvor till
anonyma kooperativ, vinifiera naturligt,
med minimala tillsatser och buteljera
med snygga, moderna etiketter.



129 kr
/FLASKA

774 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

6 st

Primitivo

13%

750 ml

Conti Zecca
4 Conti Primitivo 2016

Puglia, Italien

Mycket stor och generös doft med
inslag av mörka körsbär, russin, fat och
vanilj. Dofterna återkommer även i
smaken följt av en givmild och en
eftersmak.

VINETVINETVINETVINET
Grevarna Zecca kom till Leverano i
Salento för mer än 500 år sedan och
har haft stor betydelse för regionen
sedan dess. De fyra grevarna Zecca
har under de senaste 20 åren blivet ett
av de stora namnen i Italien, då deras
viner har fått de högt åtråvärda 3 glasen
i Gambero Rosso fler än 10 år i rad.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
En av Apuliens mest framstående
vinproducenter är Azienda Agricola
Conti Zecca vars anor går tillbaka till
1500-talet, då familjen Zecca, lockad av
den bördiga jorden och det vackra
landskapet, flyttade från Neapel till
Leverano i södra Apulien. Ägorna, som
är fördelade på flera gårdar i Lecces
och Brindisi län, består av ca 800 ha
odlad jord av vilka cirka hälften är
odlade med druvor. Med sina omkring
400 ha vinodlingar är man en av Italiens
största vinproducenter som framställer
sina viner av druvor från egna odlingar.
Godset är ett familjeföretag som drivs
av de fyra bröderna Zecca.
Vinodlingarna som är omgärdade av
rosenhäckar och oleanderbuskar är
koncentrerade till gården Donna Marzia
i närheten av Leverano, sydväst om den

vackra barockstaden Lecce. Den kalk-
och kaliumrika jorden i detta område är
speciellt lämpad för odling av druvor till
kvalitetsviner.

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
(recepten finns på winefinder.se)(recepten finns på winefinder.se)(recepten finns på winefinder.se)(recepten finns på winefinder.se)

Brässerad EntrecoteBrässerad EntrecoteBrässerad EntrecoteBrässerad Entrecote

KalvleverKalvleverKalvleverKalvlever

Klassisk LasagneKlassisk LasagneKlassisk LasagneKlassisk Lasagne

Penne marinara med örtrostat brödPenne marinara med örtrostat brödPenne marinara med örtrostat brödPenne marinara med örtrostat bröd

Snabba färsrutor medSnabba färsrutor medSnabba färsrutor medSnabba färsrutor med
medelhavsfyllningmedelhavsfyllningmedelhavsfyllningmedelhavsfyllning

Vitello TonnatoVitello TonnatoVitello TonnatoVitello Tonnato



329 kr
/FLASKA

1974 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

6 st

Cabernet Sauvignon

14%

750 ml

Xanadu
Cabernet Sauvignon 2014

Margaret River, Australien

Ett fylligt och koncentrerat vin med
massiv mörk cabernet-frukt, inslag av
eukalyptus, ceder och choklad. Det här
är ett rikt och generöst vin med mycket
frukt och och tydlig struktur.

VINETVINETVINETVINET
Australiensiskt kraftpaket! Denna blend
består av 91 % cabernet sauvignon, 5
% malbec och 4 % petit verdot.
Årgången var relativt våt och blåsig på
våren men mynnade ut i en torr och
varm växtsäsong. Druvorna som kom till
vineriet avstjälkades och fick därefter
jäsa i öppna jäskar. Vinet fick därefter
lagras på franska ekfat (40 % nya fat) i
14 månader innan det buteljerades. Njut
detta vin till det grillade köttet eller
grytan.

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
(recepten finns på winefinder.se)(recepten finns på winefinder.se)(recepten finns på winefinder.se)(recepten finns på winefinder.se)

Boeuf BourguignonBoeuf BourguignonBoeuf BourguignonBoeuf Bourguignon

Salviakryddad kycklingfilé på fänkålSalviakryddad kycklingfilé på fänkålSalviakryddad kycklingfilé på fänkålSalviakryddad kycklingfilé på fänkål

Senapsgriljerad ryggbiffSenapsgriljerad ryggbiffSenapsgriljerad ryggbiffSenapsgriljerad ryggbiff

Ugnsstekt karré med smålökar och vinUgnsstekt karré med smålökar och vinUgnsstekt karré med smålökar och vinUgnsstekt karré med smålökar och vin



109 kr
/FLASKA

654 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

6 st

Cabernet Sauvignon, Montepulciano, Sangiovese

12%

750 ml

Villa Antonino
Villa Antonino Rosso

Italien, Italien

Mycket fruktig, aromatisk och
välstrukturerad smak av körsbär, röda
bär med nyanser av örtkryddor i
eftersmaken.

VINETVINETVINETVINET
Det perfekta vinet till pizza, pasta eller
antipasti. Vinet är en ekologisk blend av
Sangiovese (50%), Montepulciano
(30%) och Cabernet Sauvignon.
Jäsning sker uteslutande på ståltank
vilket ger en mycket generös fruktighet
till vinet. 

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Villa Antonino producerar ekologiska
viner från stora delar av Italien.

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
(recepten finns på winefinder.se)(recepten finns på winefinder.se)(recepten finns på winefinder.se)(recepten finns på winefinder.se)

BBQ ChickenBBQ ChickenBBQ ChickenBBQ Chicken

Biff RydbergBiff RydbergBiff RydbergBiff Rydberg

Grillad entrecôte med BBQ-rubGrillad entrecôte med BBQ-rubGrillad entrecôte med BBQ-rubGrillad entrecôte med BBQ-rub

Helgrillad KarréHelgrillad KarréHelgrillad KarréHelgrillad Karré

Helstekt pepparfiléHelstekt pepparfiléHelstekt pepparfiléHelstekt pepparfilé

Het karré med chili ochHet karré med chili ochHet karré med chili ochHet karré med chili och
äppelcidervinägeräppelcidervinägeräppelcidervinägeräppelcidervinäger

Karré med kanelglazeKarré med kanelglazeKarré med kanelglazeKarré med kanelglaze

Lammfärsbiffar med bovete ochLammfärsbiffar med bovete ochLammfärsbiffar med bovete ochLammfärsbiffar med bovete och
rotfrukterrotfrukterrotfrukterrotfrukter

Oxfilé med kantareller och dragonOxfilé med kantareller och dragonOxfilé med kantareller och dragonOxfilé med kantareller och dragon



99 kr
/FLASKA

1188 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

12 st

Malbec

135%

750 ml

Del Fin del Mundo
Postales Malbec Del Fin Del Mundo 2015

Patagonia, Argentina

Stor och koncentrerad doft av mörka
bär, tobak och vanilj. Smaken är kraftull
och mycket fruktig med generösa toner
av björnbär, blå plommon och tobak
med lite kryddiga toner av peppar och
vanilj i eftersmaken.

VINETVINETVINETVINET
Bodega del Fin del Mundo betyder
'vingården vid världens ände'.
Vingården ligger i Neuquen-distriktet i
Patagonien, ett väderbitet landskap i
södra Argentina. 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. Deras fylliga Malbec
matchas gärna till pasta, pizza eller
rätter med kyckling. Skall drickas ung.

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.
 


