
119 kr
/FLASKA

714 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

6 st

Merlot, Nero di Troia, Primitivo

15%

750 ml

Tagaro
Passo del Sud Appassimento Edizione 2017

Puglia, Italien

Intensiv och stor smak av bigarråer,
svarta vinbär, björnbär, blå plommon
med kryddiga inslag av mörk choklad
och vanilj.

VINETVINETVINETVINET
Kraftfull appassimento från från Italien!
Druvorna handplockas och placeras
enkla lager i små lådor vilka sedan
placeras i en “Fruttaia” (fruktkammare).
d.v.s. i ett rum kontrollerad temperatur
och fuktighet. Där ligger druvorna i fem
veckor innan de russinlika druvorna
pressas till en mycket högkoncentrerad
must som i sin tur resulterar ett mycket
smakrikt och fylligt vin. Lagras 12
månader på franska bariquer och 4
månader  på flaska. Passar fint till
kraftfulla kötträtter. Vinet har fått 97
poäng från italienska recensenten Luca
Maroni.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Familjen Masseria Tagaro håller till i
Valle d’Itria, omringade av idylliska
kullar och träd. Marken ligger inringad
av tre sjöar på en höjd av 450 meter
över havet. Man är idag tredje
generationen som driver företaget - idag
med stor fokus på innovation och 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
(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



140 kr
/FLASKA

840 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

6 st

Cabernet Sauvignon, Malbec, Shiraz

14,5%

750 ml

Wolf Blass
Silver Label Shiraz Cabernet Malbec 2016

South Australia, Australien

Vinet är ett intensivt fruktigt anslag med
toner av björnbär, blåbär, mocca, ekfat
och peppar. Kroppen är fyllig med en
frisk syra och en fruktig eftersmak.

 

VINETVINETVINETVINET
Fyllig Aussie-blend från hyllade Wolf
Blass serie Silver Label. Druvorna till
detta vin kommer från utvalda gårdar i
Langhorne Creek och McLaren Vale.
Blenden består av 56% shiraz, 38%
cabernet sauvignon och 6 % malbec.
Serien skapades 2009 med syfte att
utforska specifika regioner i en modern
tappning. Vinet lagras i 6 månader på
franska och amerikanska ekfat vilket
bidrar till vinets fylliga karaktär. Passar
utmärkt till grillade rätter.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Wolf Blass Wines grundades 1966 och
sedan dess vuxit från en blygsam liten
gård till att bli en av världens mest
framgångsrika och prisade vinerier.
Vinerna exporteras idag till mer än 50
länder och producenten har blivit känd
för att gå i bräschen för modern
vinmakning. 



165 kr
/FLASKA

1980 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

12 st

Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot

14%

750 ml

Columbia Crest
H3 Cabernet Sauvignon 2015

Columbia Valley, USA

Medelfylligt vin med inslag av choklad
och espresso-accenter runt en kärna av
körsbär och fräsch svart vinbärsfrukt.

VINETVINETVINETVINET
Druvor från tre områden signerat
populära Columbia Crest: H3 står för
Horse Heaven Hills, en plats döpt efter
de vilda hästar som en gång i tiden
strövade i området och där Columbia
Crest Winery har funnits i två årtionden.
Medelfylligt vin med inslag av choklad
och espresso-accenter runt en kärna av
körsbär och fräsch svart
vinbärsfrukt. Vinet fermenterades 6-10
dagar med skalkontakt och genomgick
sedan malolaktisk jäsning i både
ståltank och ekfat. Efter jäsningen
blandades vinet och lades på 40% nya
och 60% använda franska ekfat i 18
månader.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Columbia Crest bildades 1983 och
tillhör pionjärerna i Washington State
som är en av USAs bästa regioner för
svalklimatsviner – viner som har en
balans och en friskhet som påminner
om den som finns på många ställen i
Europa. Egendomen är inriktad på att
göra kvalitetsviner men i ganska stora
volymer och till bra priser från AVAs
(Approved Viticultural Areas) eller
distrikt som Coumbia Valley och Horse
Heaven Hills. 

Columbia Crest har tillgång till 1000

hektar vinmarker och chefvinmakaren
heter Juan Munoz-Oca. Man jobbar
med fyra olika vinserier: Two Vines,
Grand Estate-series, H3-series och
Columbia Crest Reserve. Inget lämnas
åt slumpen och Columbia Crest var
bland de första i branschen att använda
sig av så kallade optiska sorteringsbord
för att kunna välja ut de allra bästa
druvorna. 



229 kr
/FLASKA

1374 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

6 st

Sangiovese

15%

750 ml

Casanova di Neri
Irrosso Casanova di Neri 2015

Brunello di Montalcino, Italien

 

Tillgänglig och nyanserad doft av mörka
körsbär, plommon, tomat, choklad, örter
och lite blommor. Smaken är medelfyllig
med härlig fruktighet, pigg syra och fina
tanniner.

VINETVINETVINETVINET
 

Casanova di Neri’s Rosso di Montalcino
kallas för lillsyskonet till producentens
 hyllade Brunello, och är ett fantastiskt
matvin med tillgänglig körsbärsfrukt och
fantastiskt spänstiga struktur. Medan
Brunellon är gjord för att lagras är deras
Rosso gjord för att njutas av direkt.
Årgång 2015 blev perfekt i Montalcino.
Vädret var varmt och torrt vilket gav
små, fina sangiovesedruvor med
mycket koncentration. Vinet lagrades i
äldre 15 månader på ekfat.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Casanova di Neri är utan tvekan ett av
de mest respekterade vinhusen i
Toscana. Efter att ha kommit etta i
WineSpectator´s Top 100 lista med sin
Brunello di Montacino Tenuta Nuova
samt 100 poäng för sin 2006a av
samma vin, så har drivet efter vinerna
blivit enormt. Det var 1971 som
Giovanni Neri byggde upp denna
vingård. Odlingarna är utplacerade i
Fiesole, Cetine och Cerratalto. Idag är
det sonen Giacomo som driver denna

moderna vinanläggning mot nya höjder.



159 kr
/FLASKA

834 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

6 st

Raboso

10,5%

750 ml

Corvezzo
Terre di Marca Rosé Frizzante

Veneto, Italien

Fräsch doft av grapefrukt, granatäpplen,
honungsmelon, vinbär och örter.
Knastertorr och mycket frisk smak. Den
rena fruktigheten och höga syran gör
vinet till perfekt aperitif eller
sällskapsdryck, eller till skaldjur, tonfisk,
sashimi och sushi. 

VINETVINETVINETVINET
Ofiltrerad och mycket uppfriskande
rosé-frizzante med toner rosa citrusfrukt
och fräscha örter. Vinet är gjort på
rabosodruvor från Motta di Livenza i
Veneto. Druvorna skalmacererades
innan de pressades och jästes på sval
temperatur. De andra jäsningen skedde
naturligt i flaskan.  OBS! Flaskan har
instruktionen - Shake me - och det är
precis det man ska göra innan man
öppnar vinet. Det ska nämligen drickas
grumligt!

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
I hjärtat av vackra Trevisos landsbygd,
nära staden Cessalto, ligger
Corvezzofamiljens vingård. Här har
man producerat högkvalitativa viner
sedan början av nittonhundratalet.
Egendomen omfattar 160 hektar, som
jordbruket bedrivs helt ekologiskt. I
vineriet högaktar man traditionen, men
förbättrar samtidigt kontinuerligt
tekniken - främst för att förhöja
miljömässig hållbarhet. Resultatet är
viner av utmärkt kvalitet, som uttrycker
Venetos terroir.



189 kr
/FLASKA

2628 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

12 st

Carignan, Grenache, Syrah

13%

750 ml

Domaine Anne Gros & Jean-Paul Tollot
La 50/50 2014

Vin de France, Frankrike

Inbjudande doft av mörka jordgubbar,
hallon, lakrits, peppar, färska örter och
krossad sten. Smaken är välbalanserad
med bra syra och matvänliga tanniner
och lång, saftig eftersmak. Perfekt till
höstens mustiga köttgrytor!

VINETVINETVINETVINET
Härlig sydfransos från superduon Anne
Gros och Jean-Paul Tollot! Vinet är en
blend där grenache från 25 år gamla
stockar är i majoritet, samt en del syrah
(från unga stockar) och carignan (från
35 år gamla vinstockar). Druvorna
handplockas och vinifieras sedan på
burgundiskt vis i ståltank.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
De två legendariska
Bourgogneproducenterna Anne Gros
och Jean-Paul Tollot startade det här
samarbetet i Minervois i mitten av 00-
talet. Första årgången var 2008.
Anledningen till att de valde just
Cazelles i norra Minervois hade förstås
att göra med 'le terroir' - en blandnig av
kalksten, lera och sandsten på en höjd
som liknade förutsättningarna i
Bourgogne. Här kunde de också hitta
riktigt bra druvor från gamla stockar att
göra personliga viner av som framhäver
druvornas särskilda elegans. 

Gros och Tollot har en tydlig filosofi om
att bevara de gamla vinstockarna och
vingårdens ekosystem. Med tanke på
deras framgångsrika bakgrund är det

kanske ingen överraskning att vinerna
inte liknar någonting annat i Minervois,
eller någon annanstans i Languedoc.
Många som provar dem brukar snarare
säga att vinerna påminner om... alldeles
riktigt; Bourgogne.

 

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)

Högrevsgryta med kantarellerHögrevsgryta med kantarellerHögrevsgryta med kantarellerHögrevsgryta med kantareller

Lammracks med rosmarinrostad potatisLammracks med rosmarinrostad potatisLammracks med rosmarinrostad potatisLammracks med rosmarinrostad potatis
och rödvinsskyoch rödvinsskyoch rödvinsskyoch rödvinssky

Lammstek med örtiga flageoletbönorLammstek med örtiga flageoletbönorLammstek med örtiga flageoletbönorLammstek med örtiga flageoletbönor

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

Stekt lammfilé med rosmarin, murklorStekt lammfilé med rosmarin, murklorStekt lammfilé med rosmarin, murklorStekt lammfilé med rosmarin, murklor
och majrovoroch majrovoroch majrovoroch majrovor

Timjan och vitlöksspäckad kyckling Timjan och vitlöksspäckad kyckling Timjan och vitlöksspäckad kyckling Timjan och vitlöksspäckad kyckling 


