
195 kr
/FLASKA

1170 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

6 st

Corvina, Corvinone, Dindarella, Negrara, Oseleta, Rondinella

13%

750 ml

Tedeschi
Capitel Nicalò Valpolicella DOC Superiore 2016

Valpolicella, Italien

 

Vinet har en stor doft med aromer av
svarta vinbär, mörka körsbär, ek, tobak
och örter. Smaken är kraftfull med
tydliga tanniner och en fruktigt och
kryddigt avslut.

VINETVINETVINETVINET
 

Appassimento från gamla
amaronefamiljen Tedeschi. Druvorna till
detta vin kommer från kullarna kring
Maraine i hjärtat av Valpoliciella. Att
vinet är gjort på Appassimento-metoden
innebär att man använt sig av metoden
att torka druvor (som vid tillverkning av
Amarone, Ripasso och Recioto). Denna
apassimento är en blend av 30%
corvina, 30% corvinone, 30%
rondinella, 10% rossignola, oseleta,
negrara och dindarella. Druvorna
torkades i ungefär en månad och
tappade under denna tid ca 8-10 % av
sin vikt - denna process koncentrerar
smaken i druvorna (metoden kan
jämföras med Amarone där druvorna
torkas i tre månader och förlorar 30-40
% av sin vikt). Vinet lagrades därefter i
slavonisk ek i 1,5 år innan buteljering.
Ett kraftfullt vin som passar bra till
kraftfullare rätter med mycket smak.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Mitt i den stora amaronehysteri som
råder med nystartade firmor, framtagna

specialmärken, dubiösa
tillverkningsmetoder och prispress finns
det ett fåtal riktigt gamla
amaronefamiljer som står för trygghet,
tradition och seriositet. Familjen
Tedeschi - med sin 400 år långa historia
i Veneto - är en av dessa familjer. Men
noggrannhet, precision och respekt för
det traditionella har man tagit företagit
in i framtiden.

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)

Älgfilé med svartvinbärssåsÄlgfilé med svartvinbärssåsÄlgfilé med svartvinbärssåsÄlgfilé med svartvinbärssås

Baconburgare med Blue-CheeseBaconburgare med Blue-CheeseBaconburgare med Blue-CheeseBaconburgare med Blue-Cheese
dressingdressingdressingdressing

Mustig älggryta med ädelost och svampMustig älggryta med ädelost och svampMustig älggryta med ädelost och svampMustig älggryta med ädelost och svamp

Örtgrillat Lamm med rostade primörerÖrtgrillat Lamm med rostade primörerÖrtgrillat Lamm med rostade primörerÖrtgrillat Lamm med rostade primörer

Oxfilé med ParmesanpotatisOxfilé med ParmesanpotatisOxfilé med ParmesanpotatisOxfilé med Parmesanpotatis

Spagetti alla puttanescaSpagetti alla puttanescaSpagetti alla puttanescaSpagetti alla puttanesca



249 kr
/FLASKA

2988 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

12 st

Aligoté

13%

750 ml

Domaine Chavy Chouet
Aligoté Les Petits Poiriers 2017

Bourgogne Aligoté, Frankrike

Inbjudande doft med aromer av tropisk
frukt, gröna äpplen och krita. Smaken är
fyllig men fräsch med en hög syra och
en lång fruktig eftersmak.

VINETVINETVINETVINET
Unga stjärnskottet Romaric Chavys fina
Bourgogne Aligoté! Druvan aligoté är en
'glömd' grön druvsort i Bourgogne som
är ett måste att testa för vinälskaren.
Druvorna kommer från Puligny-
Montrachet där aligoté är som bäst.
Rankornas ålder är höga 60 år. Vinet
lagras i 10 månader på ek och ståltank.
Vinet kan drickas redan nu men vinner
på en tids lagring. Man jobbar helt
ekologiskt men är inte certifierade. Alla
druvor handskördas och man använder
enbart naturlig jäst. Passar till fisk,
kyckling, kalv, fläsk och hårda ostar.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Familjen Chavy är välkända i Côte de
Beaune: Alain, Jean-Louis och Phillipe
gör alla vin runt och i Puligny-
Montrachet. Hubert Chavy brukade
sälja majoriteten av sin produktion till de
bästa négocianterna under många år,
men sedan hans son Romaric har tagit
över buteljerar de nästan allt de
producerar.

Romaric började på vinskola redan vid
12 års ålder, innan han arbetade som
lärling hos sin gudfar François Mikulski i
Meursault. Han arbetade sedan i
Sydafrika, Spanien, Grekland och

Languedoc innan han tog över driften
av familjeegendomen från Hubert, vid
bara 22 års ålder.

Cirka 40% av Romarics vinstockar
växer i byn Puligny-Montrachet, och
majoriteten av plotterna är fantastiska
lägen såsom Les Enseignères, Premier
Cru Les Folatières och Premier Cru
Champ Gains.

MATEN OCH VINETMATEN OCH VINETMATEN OCH VINETMATEN OCH VINET

Vinet passar bra till smakrika rätter av
fisk och skaldjur, till fågelrätter eller
milda rätter av ljust kött. 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)

Fisk med hummer à lArmoricaineFisk med hummer à lArmoricaineFisk med hummer à lArmoricaineFisk med hummer à lArmoricaine

Grillad torsk med kapris ochGrillad torsk med kapris ochGrillad torsk med kapris ochGrillad torsk med kapris och
kronärtskockakronärtskockakronärtskockakronärtskocka

Halstrad pilgrimsmussla med gremolataHalstrad pilgrimsmussla med gremolataHalstrad pilgrimsmussla med gremolataHalstrad pilgrimsmussla med gremolata

Halstrade marinerade pilgrimsmusslorHalstrade marinerade pilgrimsmusslorHalstrade marinerade pilgrimsmusslorHalstrade marinerade pilgrimsmusslor
med grape och avokadomed grape och avokadomed grape och avokadomed grape och avokado

Lätt rimmad torsk med dill ochLätt rimmad torsk med dill ochLätt rimmad torsk med dill ochLätt rimmad torsk med dill och
fänkålssallad samt gräddfilsstompfänkålssallad samt gräddfilsstompfänkålssallad samt gräddfilsstompfänkålssallad samt gräddfilsstomp

Salade fruits de merSalade fruits de merSalade fruits de merSalade fruits de mer



149 kr
/FLASKA

894 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

6 st

Chardonnay

13,5%

750 ml

Weingut Müller
Chardonnay Ried Fuchaberg Reserve 2017

Kremstal, Österrike

En generöst fruktig och frisk doft och
smak av gula äpplen, honugsmelon,
persika och mogna krusbär. Passar
perfekt till rätter med smör och grädde.
Gärna med kalv, fågel eller smakrikare
fiskrätter.

VINETVINETVINETVINET
Druvorna till denna Chardonnay
kommer från familjen Müllers vingård i
Fuchaberg. Terasserna i dessa
sydostorienterade sluttningar ligger i
södra Kremstal. Marken på denna plats
kännetecknas av en blandning av löss-
jord och lite större dränerande stenar.
Tack vare det pannoniska klimatet med
låg nederbörd, varma somrar och milda
vintrar är denna vingård särskilt lämplig
för chardonnay.

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.



139 kr
/FLASKA

1668 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

12 st

Cabernet Sauvignon

14%

750 ml

Noble Vines
337 Cabernet Sauvignon 2016

California, USA

Doften är stor med en mycket fruktig
karaktär av mörka körsbär, svarta
vinbär, örter och rostat kaffe. Smaken
är balanserad med en angenäm
tanninstruktur med toner av mogna
körsbär och björnbär samt inslag av
rostade fat och svartpeppar.

VINETVINETVINETVINET
Kraftfull fruktbomb från Kalifornien.
Numret på de olika vinerna från Nobel
Vines har en särskild betydelse; Den
första siffran avser vilken druvklon som
vinet är tillverkat av och de två sista två
siffrorna avser vilket vinblock där
druvorna plockats. Druvorna till detta
vin består av 100% cabernet sauvignon
som pressas varsamt och överförs till
ståltankar eller ekfat. Vinet lagras på
ståltankar samt franska och
amerikanska ekfat i 2 månader för att
bibehålla sin tilltalande fruktiga stil.
Vinet är redo att drickas i sin ungdom
då det är som allra bäst - matcha till
rätter av mörkt kött eller till ostbrickan
eller njut det som det är. Vinet är
certifierat enligt California Sustainability
Winegrowing vilket innebär att man
farmar jorden och tar hand om miljö och
människor på ett hållbart sätt.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
På San Bernabe Vineyard i Monterey
som är själva hörnstenen för familjen
Indelicato producerar man flera olika

druvor. Familjen har sedan förvärvet
1988 lagt stort fokus på att vitalisera
egendomen för att få ut det bästa som
den har att erbjuda. Det är en av de
mest ansedda gårdarna i området och
innehar ett certifikat i sustainable
farming så kallat hållbart jordbruk.
Vingården har ett utmärkt läge i
Monterey som erbjuder varma soliga
dagar, svala nätter, bra dränering med
jordmån som består främst av sand.
Landskapet är varierande med vackra
dalar med bördiga och gröna
sluttningar. Numret på de olika
produkterna har en särskild betydelse.
Den första siffran avser vilken klon som
vinet kommer ifrån och de två andra
siffrorna avser vilket vinblock som
gäller.



149 kr
/FLASKA

894 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

6 st

Chardonnay

12,5%

750 ml

Mezzacorona
Rotari Blanc de Blanc Extra Brut

Trentino- Alto Adige, Italien

Inbjudande doft med aromer av flinta,
nötiga briochetoner och mogen
citrusfrukt. I smaken är vinet
knastertorrt med frisk fruktsyra och
toner av citrus, flinta och fin nötighet.

VINETVINETVINETVINET
Druvorna skördas för hand från de
vackra terrasserade vingårdarna i Alto
Adige. Enbart de gårdens bästa
chardonnaydruvor används till Rotari
Blanc de Blancs. Den första jäsningen
äger rum i rostfria tankar. Den andra
jäsningen sker på flaska (enligt den
klassiska metoden, kallad Metodo
Classico). Efter avslutad jäsning
mognar vinet hela 36 månader på sin
jästfällning innan vinet degorgeras
(jästfällningen skjuts ut och flaskan
försluts med champagnekork). Passar
som apéretif eller till rätter av fisk eller
skaldjur.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Vinfirman Mezzacorona är Trentinos
ledande vinhus. Det är ett kooperativ
med fler är 1500 medlemmar. Firman
grundades redan 1904. Sedan dess har
en enorm expansion ägt rum. Idag står
man för över 50% av Trentinos totala
produktion. Vinhuset producerar såväl
röda som vita druvtypiska viner på
lokala och internationella druvsorter.
Firmans samtliga viner är alla välgjorda

och mycket druvtypiska med en väl
avvägd fatton.

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)

Fisk med hummer à lArmoricaineFisk med hummer à lArmoricaineFisk med hummer à lArmoricaineFisk med hummer à lArmoricaine

Kalvcarpaccio med grönsakerKalvcarpaccio med grönsakerKalvcarpaccio med grönsakerKalvcarpaccio med grönsaker

Lyxsnittar med hummer och löjromLyxsnittar med hummer och löjromLyxsnittar med hummer och löjromLyxsnittar med hummer och löjrom

Salviakryddad Kycklingfile på fänkålSalviakryddad Kycklingfile på fänkålSalviakryddad Kycklingfile på fänkålSalviakryddad Kycklingfile på fänkål

SkaldjurstoastSkaldjurstoastSkaldjurstoastSkaldjurstoast



135 kr
/FLASKA

714 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

6 st

Carignan, Grenache, Syrah

13,5%

750 ml

Jeff Carrel
Les Darons 2016

Languedoc-Roussillon, Frankrike

Doften är ung och nyanserad med toner
av röd frukt, mörka bär, peppar, lakrits,
örter och mineral. Smaken är ung,
koncentrerad och stram men också
härligt fruktig med pepprig och nästan
nyanserad och lockande med lätt
kryddig ton. Här finns inslag av lakrits
och vinet avslutas med en lång och
fruktig eftersmak.

VINETVINETVINETVINET
Storsäljare i ny årgång! Prestigefyllda
vintidningen The Wine Advocat har
tidigare sagt om denna producent: Om
vinet kommit från en mer prestigefylld
region hade det kostat tre gånger mer.
Darons är regionens lokala slang för
fäder, och namnet härleds till
vinstockarnas ålder – de har över 40 år
på nacken. Vinet är gjort på mestadels
grenache (75%), som fått sällskap av
en gnutta carignan och syrah från en
vingård på hög höjd i Laure-Minervois.
Vinet vinifieras utan svavel (lite tillsätts
vid buteljering). Till karaktären är vinet
fyllt av röd frukt, med en krispig syra
som gör det hela friskt och saftigt. Ett
riktigt härligt och användbart vin.

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.


