
189 kr
/FLASKA

1134 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

6 st

Sangiovese

14%

750 ml

Piccini
Poggio Teo Valiano Chianti Classico 2013

Chianti, Italien

Stor inbjudande och komplex doft med
mängder av mogna körsbär, moreller,
kryddor och härligt rostade ekfatstoner.
I smaken är vinet elegant och
välbalanserat med mängder av mörka
bär, läder och välintegrerade ekfat.
Passar till grillad T-benstek, vilt och
smakrika pastarätter.

VINETVINETVINETVINET
Druvorna till vinet kommer från familjen
Piccinis egendom i Chianti Classcio och
närmare bestämt den lilla vingården
Poggio Teo, efter manuell skörd och
noggrann selektering pressas druvorna
varsamt innan de får jäsa och sedan
lagras i 15 månader på ekfat. Vinet är
gott att dricka nu och kommer att
utvecklas de närmsta 5 åren.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Familjen Piccini lever i och är
verksamma i hjärtat av Chianti. Deras
historia börjar 1882 då Angiolo Piccini
med endast 7 hektar började framställa
viner under devisen -”det är inte hur
mycket vin vi gör, utan hur mycket
passion vi lägger ner i vårt arbete med
vinet”. Idag är det fjärde generationen
Piccini genom syskonen Mario och
Martina Piccini som styr familjen och
vinerna framåt. Det är även de som
lyckats ta Piccini utanför Toscana och
Italiens gränser. Idag återfinns familjen
Piccinis viner runt om i världen och
efterfrågan på deras välgjorda, goda
viner fortsätter bara att växa. De har

idag fyra egendomar i Toscana och
genomgående från deras Chianti till
vinerna från egendomen i Montalcino
finns de gemensamma nämnarna:
kvalitet, drickvänlighet och respekt för
ursprunget!

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



149 kr
/FLASKA

1548 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

12 st

Chardonnay, Pinot Noir

12%

750 ml

Graham Beck
Brut Pinot Noir Chardonnay

Western Cape, Sydafrika

Stor doft med tydlig brödighet och toner
av gula och gröna äpplen, citrus och
mineraler. Smaken är mycket frisk och
fruktig med bra, mjuk mousse med ung
frukt och toner av citrus och gröna/gula
äpplen. Lång och trevlig eftersmak.
Producenten uppger att detta vin
tillverkas utan animaliska produkter och
därmed är passande för dig som är
vegan.

VINETVINETVINETVINET
Omtyckta Graham Becks omtyckta
bubbel äntligen i butik! Graham Beck
kallar själva detta vinet kärleksfullt för
'presidenternas val' eftersom cuvéen
enligt uppgift serverades både när
Nelson Mandela svors till Sydafrikas
president och när Barack Obama vann
presidentvalet i USA. Vinet är en så
kallad Méthode Cap Classique, vilket är
Sydafrikas motsvarighet till traditionell
metod (samma metod som man
använder vid champagnetillverkning),
med en andra jäsning på flaskan. Efter
andra jäsningen på flaska får vinet ligga
på jästfällningen i 18 månader innan
degorgering vilket ger det en härligt
fylligt brödig smak. Använd som aperitif
eller till skaldjur och fisk. 

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Graham Beck Wines grundades 1983 i
området Robertson av entreprenören
Graham Beck. Efter stora framgångar i

gruvindustrin kunde han förverkliga sin
dröm att bygga ett toppvineri i ett
område där han såg stor potential och i
princip ingen annan odlade druvor. Här
kunde Graham också bedriva sin
passion med hästuppfödning, vilken är
en stor del av Graham Beck
Enterprises. Graham Beck är mest känt
för sina mousserande viner av typen
Méthode Cap Classique, som innebär
en andra jäsning i flaskan. Deras
ansvarige vinmakare för dessa viner är
ingen mindre än Pieter “Bubbles”
Ferreira, som är landets mest kända
vinmakare för mousserande viner.

Producenten uppger att deras viner
tillverkas utan animaliska produkter
sedan 2017 och därmed är passande
för dig som är vegan.

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

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



219 kr
/FLASKA

2628 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

12 st

Chardonnay

13%

750 ml

La Chablisienne
Chablis Dame Nature 2015

Chablis, Frankrike

Öppen och komplex doft av gräs och
mineral. Frisk, fyllig smak av
citrusfrukter och äpple. Lång , elegant
eftersmak. Producenten uppger att
detta vin tillverkas utan animaliska
produkter och därmed är passande för
dig som är vegan.

VINETVINETVINETVINET
Ekologisk chablis från vinnaren av
Gyllene Glaset 2018! En liten del av
druvorna (ca 10-20%) lagras på ekfat
medan resterande del lagras på
ståltank under ungefär 9 månader
tillsammans med sin jästfällning. Passar
till skaldjur, kräftor, vitt kött och
fiskrätter, gärna med smör-eller
gräddsåser.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Vinnare av svenska prestigefyllda priset
'Gyllene Glaset 2018' med juryns
motivering: 'Gyllene Glaset 2018 går till
La Chablisienne, för att genomgående
ha levererat kvalitet till överkomliga
priser och samtidigt varit ett föredöme,
inte bara för andra kooperativ, utan
även för andra producenter.' La
Chablisienne är en av de absoluta
superstjärnorna i Chablis. Namnet
hänvisar till en grupp landägare som var
och en bidrar med en liten mängd av
sina bästa druvor och som vinifieras i
deras moderna vinanläggning. Med ca
300 medlemmar förfogar La
Chablisienne över nästan 1200 hektar
vilket är ca 25% av den totala

odlingsarealen i Chablis. Man gör allt
ifrån Petit Chablis till Grand Cru-viner.
Av de sju Grand Cru-lägena kan
Chablisienne erbjuda vin från sex av
dem. La Chablisienne äger också några
av de bästa vingårdslägena i hela
Chablis och juvelen i kronan är Château
Grenouille. Egendomen har gett namn
åt chablisdistriktets bästa grand cru,
Grand Cru Grenouille.

Producenten uppger att deras viner
tillverkas utan animaliska produkter och
därmed är passande för dig som är
vegan.



159 kr
/FLASKA

1254 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
Château de Cruzeau Blanc 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.



159 kr
/FLASKA

834 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

6 st

Nero d´Avola

14%

750 ml

Cusumano
Nero d´Avola 2016

Sicilia, Italien

Doften är pigg och inbjudande med
toner av körsbär, hallon, plommon,
sötlakrits, färska örter och lite mineral.
Ung, fruktig och läcker smak med
inlindade tanniner och bra syra.

VINETVINETVINETVINET
Ny årgång av en riktig kundfavorit!
Cusumanos Nero dAvola är gjord på
druvsorten med samma namn. Det är
Siciliens viktigaste blå druva som ger
viner med en mörk härlig frukt och
runda lite kryddiga smaker. Passar bra
till ett stort antal maträtter såsom
lasagne, kryddiga korvar, hemgjord
pizza, pastarätter och kyckling.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Vingården Cusumano är imponerade
502 hektar stor och breder ut sig runt
Palermo. Företaget har utvecklats
enormt de senaste åren när bröderna
Alberto och Diego tog över vingården
efter deras far.De har en gedigen
kunskap om vinproduktion och har gjort
stora investeringar i modern vinteknik
för att kunna expandera sin produktion
till det dubbla.

Idag odlar man inhemska druvor men
också klassiska druvor som t. ex.
cabernet sauvignon och merlot. Vissa
växtplatser ligger 700 meter över havet
och man investerar även i nya marker
för att utvidga produktionen som idag är
ca 3 miljoner liter. Produktionen en till
stor del högkvalitativa bordsviner men

man gör också riktiga toppviner, som
Noá, som är deras flaggskepp idag.
Vinet är en blandning på nero d´avola
merlot och cabernet sauvignon. 

Vingården växtplatser är följande:
Ficuzza 189 hektar, Presti e Pegni 70,
San Giacomo 140 hektar, Milioto 3
hektar, Monte Pietroso 30 hektar,
Monreale Marchesa 50 hektar och
Buonivini 20 hektar. Samtliga
växtplatser ligger runt Palermo.



149 kr
/FLASKA

1788 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

12 st

Pinot Noir

14,5%

750 ml

Casas Del Bosque
Pinot Noir Reserva 2015

Casablanca Valley, Chile

Inbjudande doft med toner av mogna
jordgubbar, hallon, körsbär, kanel,
choklad och vanilj. Vinet mjukt och
saftigt med inlindade tanniner och fin
syra. 

VINETVINETVINETVINET
Vinet är gjort på utvalda druvor från
Casas del Bosques egna gårdar i den
västra delen av Casablanca Valley.
Vinet är jäst i ståltank och har sedan
lagrats nio månader på franska ekfat.
Vinet är delvis jäst med vildjäst från
vingården. Kryddig och mjuk pinot noir -
perfekt drickmoget! Matcha gärna till
pasta eller pizza - detta är också ett rött
vin som kan matchas med fisk. Vinet är
gjort på utvalda druvor från Casas del
Bosques egna gårdar i den västra delen
av Casablanca Valley.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Den chilenska vingården Casas del
Bosque ligger 70 km norr om
huvudstaden Santiago och 30 km från
den historiska staden Valparaiso i
hjärtat av Casablanca Valley. Regionen
är känd för att vara Chiles bästa distrikt
för svalklimatsviner, mycket tack vare
den svalkande vindarna från
närliggande Stilla havet. Vingård
grundades 1993 av familjen Cuneo,
som ursprungligen kommer från Italien.
Fokus ligger på eleganta kvalitetsviner,
och jobbar idag med den berömda
vinmakaren Grant Phelps (tidigare
anställd vid Viu Manent) från Nya

Zeeland som tidigare har arbetat i
Argentina, Australien, Kalifornien,
Ungern och Oregon. Casas del Bosque
är särskilt känt för att göra utmärkt
Sauvignon Blanc och Pinot Noir.
Vingården driver även lyxrestaurangen
Tanino, som av tidningen Wine Access
Magazine blivit vald till en av de 20
bästa vin-restauranger i hela världen.
Casas del Bosque blev år 2009 Value
Brand of the Year i Wine & Spirits
Magazine . 90 pts - Wine Enthusiast
Magazine i juni 2012: Casas del
Bosque makes some of the most
pungent, expressive Sauvignon Blancs
in Chile.


