
167 kr
/FLASKA

1002 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

6 st

Nebbiolo

14%

750 ml

Fontanafredda
Langhe Nebbiolo 2016

Piemonte, Italien

Ung, mycket frisk och fruktig med
markerad tanninstruktur och toner av
röda körsbär, tranbär, kryddor,
bergamott och fint integrerade fat.

VINETVINETVINETVINET
Vinet genomgår en traditionell jäsning
där druvskalen ligger med i 7-8 dagar i
en så kallad floating cap. Detta på
temperaturkontrollerade ståltankar vid
28 grader. Därefter får vinet mogna på
bottis i minst 8 månader för att sedan
vila på flaska ytterligare 2-3 månader
innan försäljning. Serveras med fördel
till svamppasta, kötträtter gärna av kalv
samt smakrika vegetariska grillrätter.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Fontanafredda grundades den 17 juni
1858 i Serralunga d’Alba av den förste
Kungen av Italien, Vittorio Emanuele II.
Efter att ha förälskat sig upp över
öronen i en lokal flicka vid namn Rosa
Vercellana gav han Rosa detta estate
och adlade henne till Grevinna av
Mirafiore. Deras son, Emanuele
Guerrieri, beslöt sig att börja odla vin
och 1878 sattes de första vinstockarna
på Fontanafredda. Efter vinlusens
härjande och finanskrisen på 1920-talet
var familjen tvungen att sälja
Fontanafredda till Monte dei Paschi di
Siena 1931. Paschi di Siena, som är
världens äldsta bank, drev denna
Estate fram till 2008, då en ny finanskris
var ett faktum. Då köpte den lokala
entreprenören Oscar Farinetti

tillsammans med Luca Baffigo Filangieri
en majoritet av aktierna från banken,
och driver idag denna estate som
inkluderar 100 hektar vinodlingar. 1996
anslöt den dynamiska och kompetenta
vinmakaren Danilo Drocco och tog över
ansvaret för Fontanafreddas viner. De
förändringar som gjorts; omplantering
av vingårdar, ny vinifieringsanläggning
och renovering av källaren har
resulterat i att Fontanafredda återigen
är bland de främsta av producenter i
Barolo. Fontanafredda tilldelades Årets
Europeiska Vinhus 2017 av Wine
Enthusiast.

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



112 kr
/FLASKA

1344 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

12 st

Zinfandel

14%

750 ml

Cline Cellars
Cline Zinfandel 2016

California, USA

Stor intensitet med en mörk blåaktig
färg. Stor koncentrerad doft av syltiga
mörka bär som bigarråer och björnbär.
Fyllig, generös och smakrik med inslag
av mörka bär. Stor trevlig frukt med
toner av bigarråer, björnbär och
kryddor. Lång och angenäm stramhet i
eftersmaken.

VINETVINETVINETVINET
Publikfavoriten Cline Zinfandel är gjort
på zinfandeldruvor från vidsträckta
området Lodi i Kalifornien. Druvorna
 fick jäsa med odlad jäst på ståltank och
lagrades sedan i cirka åtta månader på
franska och amerikanska fat. Resultatet
är en ungdomlig, mjuk, fruktig och
generös stil.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Cline Cellars grundades 1982 av Fred
Cline och är idag en av de mest
framgångsrika vindproducenterna i
Kalifornien. De startade i Oakley
men flyttade år 1991 till en 350 hektar
stor egendom i distriktet Carneros i
Sonoma Valley. Idag äger Cline drygt
200 hektar vingårdar och man jobbar
ihop med sin  trogne vinmakare Charles
Tsegeletos. Zixfandeldruvan har blivit
egendomens profildruvan, men de har
även specialiserat sig på Rhône-
inspirerade blends och är berömda för
sina för hundra år gamla vinstockar av
carignan, mourvèdre och zinfandel. De
odlar även syrah, merlot, marsanne,
muscat canelli, viognier och rousanne.



179 kr
/FLASKA

1434 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

6 st

Sauvignon Blanc

12,5%

750 ml

Vignobles André Lurton
Chateau de Cruzeau 2010

Pessac-Léognan, Frankrike

Stor och aromatisk doft av gul frukt
(plommon, citrus), nötter, hö med inslag
av mandelmassa och blommo. Smaken
är precis och nyanserad med
förvånansvärt pigg syra och toner av
citrus, gula äpplen, bivax, gräs, ekfat
och mandelmassa. 

VINETVINETVINETVINET
Frisk vit Bordeaux med ålder. Druvorna
till Château de Cruzeau handplockades
och fick därefter jäsa samt ligga på sin
jästfällning i franska ekfat. Resultatet är
ett vin fyllt av fräschör från sauvignon
blancdruvan och en härlig
ekfatsintegration. Perfekt drickmoget -
gärna till fetare fiskrätter och rätter med
fågel.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Firman André Lurton, är en legnd i
bordeaux och övriga världen. Här har
man med tradition, innovation alltid gjort
vin som har exporterat världen över.
Klassiska viner som har har fått
stämpeln som rena och druvtypiska
med klass och stil. Firman startades år
1889 och André tog över företaget år
1956 sedan dess har André ständigt
utvecklat vinifiering av fina viner från
Bordeaux.

'I am a dedicated winemaker who has
been searching for the best soils and
micro-climates in Bordeaux for over fifty
years in order to produce outstanding
wines. I personally oversee work in my

vineyards as well as all stages of wine
production, combining traditional
expertise with the latest technology. My
name on the label is a guarantee of
irreproachable quality, recognised
around the world.' André Lurton.



125 kr
/FLASKA

750 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

6 st

Negroamaro

13%

750 ml

Conti Zecca
4 Conti Rosso 2015

Puglia, Italien

Stor och kryddig doft med inslag av
bigarråer, örter, fat och vanilj. Även
smaken är kryddig, med friska inslag av
mörka körsbär, kryddor och färska örter
med en lång och fruktdriven 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



179 kr
/FLASKA

2148 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

12 st

13%

750 ml

Scheid Family Wines
Ranch 32 Pinot Noir 2014

Monterey County, USA

Klassisk doft av röda bär, mineral (järn)
och skog. Smaken är slank och fräsch
med nervig pinot-frukt. Här möts vi av
en frisk röd frukt (hallon och jordgubbar)
som kombineras med mineraltoner, lite
ek och umami.  

VINETVINETVINETVINET
Ny årgång av publikfavoriten Ranch 32
från Scheid Family Wines. Druvorna till
det här vinet hämtas från det relativt
svala Montrey County vilket är orsaken
till fräschören i vinet - en kalifornisk
pinot noir som är allt annat tung och
svulstig. Vinet görs med burgundiska
metoder: handskörd, öppna jäskar med
manuell 'punch-down' av skal- och
jästrester samt 8 månaders lagring på
franska ekfat. 2014 blev en fin årgång i
norra Kalifornien med viner som har
både fin frukt och bra struktur. 

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Scheid Family Wines startades 1972 av
Al Scheid. Han var en av de första som
såg potentialen i Monterey County och
började odla vin i området. Än idag
lägger de lägger mycket fokus på
Monterey som vinregion; de är väldigt
stolta över området och drivs av
övertygelsen att producera viner av
världsklass till överkomliga priser.
District7 är utan tvekan en av de mest
spännande vinregionerna i Kalifornien.
Med sin pinot noir har de vunnit
internationella priser och utmärkelser
och fått fina recensioner världen över.



179 kr
/FLASKA

2148 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

12 st

Grenache, Tempranillo

14,5%

750 ml

Bodegas Maurodos
Prima 2014

Toro, Spanien

Ung, varmfruktig och kryddig doft av
mörka bär, plommon, choklad och ek.
Generöst fruktig, medelfyllig smak av
mörka bär, plommon, choklad, kryddor,
kanel och fat. Stram och lite eldig
avslutning.

VINETVINETVINETVINET
Ny årgång av vår kundfavorit! Från
grundaren av Bodegas Aalto och
hyllade vinmakaren på Vega Sicilia -
Prima är Bodegas Maurodos andravin
vid sidan av firmans flaggskepp San
Roman. Vinet har vilat under ett år på
franska och amerikanska ekfat. Vinet är
gjort på 90% tempranillo (Tinta de Toro)
och 10% garnacha.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Detta är ett vin från familjen Garcia, där
pappan Mariano gjort sig känd som
tidigare vinmakare på Bodegas Vega
Sicilia och sedan på både familjegården
Mauro och Aalto. Idag är sönerna allt
mer involverade i affärerna och ett av
många nya projekt är deras vingård
uppe i Toro. Här finner man Spaniens
mest maskulina viner med stor kraft och
påtaglig garvsyra. Alltså viner för
framtiden.

MATEN OCH VINETMATEN OCH VINETMATEN OCH VINETMATEN OCH VINET

Vinet passar bra till smakrika rätter av
fläsk, lamm, nötkött och vilt. För
inspiration klicka på recepten nedan.

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)

Entrecote med TapenadeEntrecote med TapenadeEntrecote med TapenadeEntrecote med Tapenade

Grillade lammkotletter, merguez ochGrillade lammkotletter, merguez ochGrillade lammkotletter, merguez ochGrillade lammkotletter, merguez och
paprikorpaprikorpaprikorpaprikor

Hel grillad ryggbiffHel grillad ryggbiffHel grillad ryggbiffHel grillad ryggbiff

Helstekt fläskfilé med spanskHelstekt fläskfilé med spanskHelstekt fläskfilé med spanskHelstekt fläskfilé med spansk
potatissalladpotatissalladpotatissalladpotatissallad

Kryddstekt lammragu med bönorKryddstekt lammragu med bönorKryddstekt lammragu med bönorKryddstekt lammragu med bönor

Oxfilé ProvencaleOxfilé ProvencaleOxfilé ProvencaleOxfilé Provencale


