
139 kr
/FLASKA

1500 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

12 st

Riesling

13%

750 ml

Weingut Gunderloch
Fritz’s Riesling 2017

Rheinhessen, Tyskland

Torr, ung och friskt ren med tydlig
Riesling stil och inslag av tropisk frukt
och mineralkaraktär. Servera som
sällskapsvin eller till rätter av fisk och
skaldjur.

VINETVINETVINETVINET
Familjen Hasselbach som driver
Weingut Gunderloch skördar sina
druvor för hand och jäser vid låg
temperatur på rostfria ståltankar för att
behålla vinets fräschör. Därefter sker
lagring på ståltank i 3-4 månader
tillsammans med jästrester innan
buteljering. Det är gett en otroligt fräsch
riesling som gjord för fisk- och
skaldjursrätter. 

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Weingut Gunderloch grundades redan
år 1890 och ligger i byn Nackenheim.
Egendomen omfattar runt 14 hektar i de
bästa vingårdarna i Nackenheim och
Nierstein, bland annat äger man nästan
helt den berömda vingården
Rothenberg. Gunderloch är kända både
för sina smakrika torra viner och för sina
enastående ädelsöta viner från
Rothenberg. 1996 köpte Gunderloch
vinegendomen Balbach i grannbyn
Nierstein och fördubblade på så sätt sin
vingårdsareal till drygt 30 hektar.



159 kr
/FLASKA

954 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

6 st

Chardonnay, Pinot Noir

12%

750 ml

Blason de Bourgogne
Crémant de Bourgogne Brut

Crémant de Bourgogne, Frankrike

Elegant doft med inslag av gröna
äpplen, päron och kex. Torr med frisk
syra möts upp av en finstämd frukt med
toner av gröna äpplen, melon, citrus
och kex.

VINETVINETVINETVINET
Klassisk Crémant från Bourgogne! Ett
friskt och strukturerat mousserande vin
som passar som såväl aperitif, snittar,
skaldjur och vit fisk. En Crémant görs
på samma sätt som en champagne
med liknande rigorösa tekniker.
Druvorna pressades försiktigt i
pneumatisk press och genomgick
därefter temperaturkontrollerad jäsning
vid max 18 grader i rostfria ståltankar.
Därefter genomfördes malolaktisk
jäsning. Efter andra jäsning på flaska
lagrades vinet på sin jästfällning under
ca 18 månader. 

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Blason de Bourgogne startade 2002
som en serie viner under en gemensam
etikett men från olika ursprung från
nästan hela Bourgogne, norr till söder.
Vinerna kännetecknas av kvalitet,
prisvärdhet och ursprungstypicitet.
Producent av Blason de Bourgogne är
Vignerons Associés som är ett av de
ledande kooperativen i 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

Citronlinguine med pilgrimsmusslorCitronlinguine med pilgrimsmusslorCitronlinguine med pilgrimsmusslorCitronlinguine med pilgrimsmusslor

Gös med ansjovis, rökta vaktelägg,Gös med ansjovis, rökta vaktelägg,Gös med ansjovis, rökta vaktelägg,Gös med ansjovis, rökta vaktelägg,
Vänerlöjrom och betorVänerlöjrom och betorVänerlöjrom och betorVänerlöjrom och betor

Gremolatamarinerade ostronGremolatamarinerade ostronGremolatamarinerade ostronGremolatamarinerade ostron

Grillad Pilgrimsburgare med lime ochGrillad Pilgrimsburgare med lime ochGrillad Pilgrimsburgare med lime ochGrillad Pilgrimsburgare med lime och
korianderkorianderkorianderkoriander

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

Ostron med fänkål och laxromOstron med fänkål och laxromOstron med fänkål och laxromOstron med fänkål och laxrom

Röding med krämig västerbottensostRöding med krämig västerbottensostRöding med krämig västerbottensostRöding med krämig västerbottensost



99 kr
/FLASKA

594 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

6 st

Chardonnay

13%

750 ml

Sud Vini
La Voliera Chardonnay 2018

Puglia, Italien

Fruktigt och lättsamt med toner av
äpplen, citrus och päron. Lätt i stilen
med hög fräschör blir detta vin perfekt
till fiskrätter eller som aperitif.

VINETVINETVINETVINET
Ny årgång av vår populära chardonnay
från Sudvini. Vinet är en frisk italiensk
chardonnay som passar som såväl
aperitif som att matcha till mat. Vinet
ingår i serien La Voliera. Termen kan
översättas till 'voljär', det vill säga en
stor bur där fåglar kan flyga fritt. Det vill
man hylla med de vackra fåglarna på
sina olika etiketter.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Beläget i det vackra området kring
Salento vill Sud Vini främja regionens
vinmakare med hjälp av modern teknik.
Man har ett team med vinodlare och
vinmakare under sig och gör produkter
som Borgo Fanti, Calamandrei,
Castelforgia, I Baroni, Vinum, Rocca
Delle Baronie och Vini Top. De säger
själva att deras strävan är att fånga den
unika terroir från varje område de
jobbar med och att sätta området
Apulien - Italiens klack - på kartan..

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

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



89 kr
/FLASKA

534 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

6 st

Negroamaro

13,5%

750 ml

Sud Vini
Vinum Negroamaro 2017

Puglia, Italien

Fruktig doft med toner av björnbär,
kaffe, och choklad. Fyllig smak med
mjuka, men tydliga tanniner och ett
sötfruktigt avslut.

VINETVINETVINETVINET
Ny årgång! Italiensk fruktbomb från
Italiens 'klack'. Vinet består av 100 % av
druvan negroamaro. Vinet lagras 6
månader på rostfria ståltankar för att
behålla sin fräschör. Drick som den är -
gärna något svalare - eller till italienska
rätter. Tomatbaserade pastarätter,
pizza och grillat kommer att passa
utmärkt till.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Beläget i det vackra området kring
Salento vill Sud Vini främja regionens
vinmakare med hjälp av modern teknik.
Man har ett team med vinodlare och
vinmakare under sig och gör produkter
som Borgo Fanti, Calamandrei,
Castelforgia, I Baroni, Vinum, Rocca
Delle Baronie och Vini Top. De säger
själva att deras strävan är att fånga den
unika terroir från varje område de
jobbar med och att sätta området
Apulien - Italiens klack - på kartan..

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

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



0 kr
/FLASKA

0 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

1 st

Primitivo

13,5%

750 ml

Okänd

Aconcagua Valley,

VINETVINETVINETVINET 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

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



89 kr
/FLASKA

534 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

6 st

Primitivo

14%

750 ml

Sud Vini
Vinum Primitivo 2017

Salento, Italien

Fullpackad med frukt och aromer av
björnbär, choklad, örter och kaffe.
Smaken är fyllig med varm frukt, uttalad
strävhet och en fruktig avslutning.

VINETVINETVINETVINET
Ny årgång! Fyllig fruktbonanza från
Italiens ”klack”. Vinet består av 100 %
primitivo. Lagras 6 månader på rostfria
ståltankar för att behålla sin fräschör.
Drick som den är - gärna något svalare
- eller till italienska rätter.
Tomatbaserade pastarätter, pizza och
grillat kommer att passa utmärkt till.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Beläget i det vackra området kring
Salento vill Sud Vini främja regionens
vinmakare med hjälp av modern teknik.
Man har ett team med vinodlare och
vinmakare under sig och gör produkter
som Borgo Fanti, Calamandrei,
Castelforgia, I Baroni, Vinum, Rocca
Delle Baronie och Vini Top. De säger
själva att deras strävan är att fånga den
unika terroir från varje område de
jobbar med och att sätta området
Apulien - Italiens klack - på kartan..

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

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



99 kr
/FLASKA

594 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

6 st

Negroamaro

12%

750 ml

Sud Vini
La Voliera Rosé 2018

Puglia, Italien

Fruktdriven och bärig rosé med toner av
hallon, jordgubbar och körsbär. Lätt och
frisk i stilen med viss restsötma i
eftersmaken. Perfekt till sommarens
sallader, som aperitif eller till tonfisk. 

VINETVINETVINETVINET
Ny årgång av omtyckta Voliera Rosé
från italienska Sudvini. Detta är en
stilmässigt frisk rosé som passar fint
både som aperitif eller till mat. Vinet
ingår i serien La Voliera. Termen kan
översättas till 'voljär', det vill säga en
stor bur där fåglar kan flyga fritt. Det vill
man hylla med de vackra fåglarna på
sina olika etiketter.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Beläget i det vackra området kring
Salento vill Sud Vini främja regionens
vinmakare med hjälp av modern teknik.
Man har ett team med vinodlare och
vinmakare under sig och gör produkter
som Borgo Fanti, Calamandrei,
Castelforgia, I Baroni, Vinum, Rocca
Delle Baronie och Vini Top. De säger
själva att deras strävan är att fånga den
unika terroir från varje område de
jobbar med och att sätta området
Apulien - Italiens klack - på kartan..

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

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



139 kr
/FLASKA

834 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

6 st

Cabernet Sauvignon, Carignan, Garnacha, Syrah, Tempranillo

14,5%

750 ml

Celler de Capcanes
Mas Picosa 2017

Montsant, Spanien

Ett stort vin med toner av mörka bär,
choklad, crème de cassis, lakrits och
kryddor. Fylligt med koncentrerad frukt
och en lång generös eftersmak.

VINETVINETVINETVINET
Från ”Årets kvinnliga vinmakare 2018”
enligt Selection Das Genussmagazin,
Anna Rovira, kommer denna mycket
spännande cuvée från relativt okända
regionen DO Montsant som ligger intill
DO Priorat. Mas Picosa är en blend av
ekologiskt odlade druvor: 30% syrah,
30% grenache, 25% cabernet
sauvignon, 10% tempranillo och 5%
carignan (lokalt kallad samsó) från
några av gårdens yngre rankor (8-40 år
gamla). De olika druvsorterna vinifieras
separat och får macereras i 8-10 dagar.
Vinet lagras på rostfria ståltankar i fem
månader tillsammans med sin
jästfällning. Det ger ett generöst
fruktdrivet vin som passar utmärkt att
dricka i sin ungdom och under
kommande 3 år. Matcha till lamm,
kyckling, grillen, kryddiga korvar,
stuvningar och gratänger och till
hårdost.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Capçanes är namnet på en liten by i
Montsant, undangömd i Priorats kulliga
landskap. Områdets historia är lång och
sträcker sig ända tillbaka till 1200-talet.
Innan Phylloxerans framfart under

1800-talet slut var området tätt planterat
med vinrankor. Efter förödelsen valde
många av byborna att flytta till Spaniens
storstäder och av den ursprungliga
befolkningen på 2.500 bybor återstod
endast 400. Enbart en femtedel av de
gamla vingårdsmarkerna planterades
på nytt och många av dessa vingårdar
med gamla rankor finns kvar än idag. År
1933 valde de små vinbönderna i byn
att gå samman till ett kooperativ för att
kunna stå sig i den nationella
konkurrensen - Celler de Capçanes
bildades. Plötslig kunde Capçanes
producera stora volymer som såldes i
bulk. Under de kommande 50 åren
anslöt sig allt fler familjer och man
byggde tillsammans upp ett rykte som
”modesta, stabila och pålitliga men lite
tråkiga”. Kooperativet vinifierade vid det
här laget merparten av byns hela
produktion.

Efter Francos död och slutet på hans
diktatorskap år 1975 öppnade sig
Spanien mot resten av Europa och man
blev en del av den europeiska
gemenskapen och EU. Nya tekniker
och faciliteter introducerades till
Spaniens vinbönder och de
återhållsamma Capçanes blev snabbt
omoderna. Mellan 1985 och 1995 var
vineriet i princip en sovande Törnrosa
eftersom deras bulkviner inte hade
någon efterfrågan. Långsamt började
man inse att någonting behövde göras.
Man övergav bulkvinerna och började
fokusera på högre kvalitet. Plötsligt ville
allt fler stora vinerier köpa deras druvor.
Den stora vändningen kom 1995 då
Barcelonas judiska församling vände
sig till Capçanes för att skapa ett



199 kr
/FLASKA

1194 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

6 st

Cabernet Sauvignon, Carignan, Garnacha

14,5%

750 ml

Celler de Capcanes
Costers del Gravet 2015

Montsant, Spanien

Doften är inbjudande fruktig med toner
av mörk frukt (björnbär, mörka körsbär,
blåbär), kryddor, mineral och örter.
Smaken är medelfylligt med en pigg
syra, fina men tydliga tanniner och en
lång eftersmak.

VINETVINETVINETVINET
Från ”Årets kvinnliga vinmakare 2018”
enligt Selection Das Genussmagazin,
Anna Rovira, kommer denna mycket
spännande cuvée från relativt okända
regionen DO Montsant DO i Priorat.
”Costers” betyder ”kulle” och innebär i
detta fall de nordöstligt exponerade
kullarna med gamla granitterrasser där
druvorna växer. Här får druvorna
välbehövlig morgonsol, men är i full
skugga redan klockan 17 vilket innebär
svala nattliga temperaturer. Det bidrar
till hög syra, en lång mognadsperiod
och en sen skörd. Cuvéen för Costers
del Gravet består av 60% garnacha,
25% cabernet sauvignon och 15%
carignan (lokalt kallad samsó).
Rankornas ålder varierar mellan 40-75
år för garnacha och carignan och 15-25
år för cabernetrankorna. De olika
druvsorterna vinifieras separat och får
macereras i 16-21 dagar. Den
malolaktiska jäsningen inleds i tankar
men avslutas i ekfat där vinet lagras i
12 månader (nya och två år gamla
franska ekfat, lätt-mediumrostning).
Vinet varken kylstabiliseras eller
klarifieras och genomgår enbart lätt
filtrering. Efter slutgiltig blending får
vinet vila ytterligare tre månader på
ståltankar innan buteljering. 20.000
flaskor görs årligen. 

OBS! Producenten har valt att skapa tre
olika etiketter till detta vin som alla
ligger blandat i kartongerna - etiketten
kan därför skilja sig åt från flaska till
flaska men innehållet är detsamma. Så
här säger Capcanes: 'At this Gravet plot
vines have been grown since the
Middle Age. To transmit this amazing
historical background we use for the
same wine three different front labels,
but one back label. The story behind is
very simple: Each label is a copy of the
original property deed of this vineyard
from a different century! It is all the
some wine, vintage, bottling and lot
number – but with three distinctive front
labels. One label shows a fragment of
the vineyard property document from
1836, one from 1760 and one from
1680.'

 

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Capçanes är namnet på en liten by i
Montsant, undangömd i Priorats kulliga
landskap. Områdets historia är lång och
sträcker sig ända tillbaka till 1200-talet.
Innan Phylloxerans framfart under
1800-talet slut var området tätt planterat
med vinrankor. Efter förödelsen valde
många av byborna att flytta till Spaniens
storstäder och av den ursprungliga
befolkningen på 2.500 bybor återstod
endast 400. Enbart en femtedel av de
gamla vingårdsmarkerna planterades
på nytt och många av dessa vingårdar
med gamla rankor finns kvar än idag. År



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, Carignan, Garnacha

14,5%

750 ml

Celler de Capcanes
Perej Ha´abib 2016

Montsant, Spanien

Doften är fruktig med inslag av svarta
vinbär och björnbär. Smaken är rik i
medelfyllig stil med god struktur och
balanserad fatkaraktär. Behaglig
eftersmak i fint kryddig stil med bra frukt
där mörka körsbär och plommon
dominerar. Producenten uppger att
detta vin är gjort enligt principen för
Kosher. 

VINETVINETVINETVINET
 

Från ”Årets kvinnliga vinmakare 2018”
enligt Selection Das Genussmagazin,
Anna Rovira, kommer denna mycket
spännande cuvée från relativt okända
regionen DO Montsant DO i Priorat.
Cuvéen för Perej Ha´abib består av
50% garnacha, 30% Cabernet
sauvignon och 20% carignan (lokalt
kallad samsó). Rankornas ålder varierar
mellan 50-95 år för garnacha och
carignan - som också är så kallade
bush vines - medan cabernetrankorna
är yngre och uppbundna enligt modern
uppbindningsteknik. De olika
druvsorterna vinifieras tillsammans och
får macereras i 29 dagar. Den
maloaktiska jäsningen inleds i tankar
men avslutas i ekfat där vinet lagras i
12 månader (nya franska 220-litersfat
med lätt-mediumrostning). Vinet varken
kylstabiliseras eller klarifieras och
genomgår enbart lätt filtrering. Efter
slutgiltig blending får vinet vila
ytterligare tre månader på ståltankar
innan buteljering. Enbart 7.500 flaskor
görs årligen.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Capçanes är namnet på en liten by i
Montsant, undangömd i Priorats kulliga
landskap. Områdets historia är lång och
sträcker sig ända tillbaka till 1200-talet.
Innan Phylloxerans framfart under
1800-talet slut var området tätt planterat
med vinrankor. Efter förödelsen valde
många av byborna att flytta till Spaniens
storstäder och av den ursprungliga
befolkningen på 2.500 bybor återstod
endast 400. Enbart en femtedel av de
gamla vingårdsmarkerna planterades
på nytt och många av dessa vingårdar
med gamla rankor finns kvar än idag. År
1933 valde de små vinbönderna i byn
att gå samman till ett kooperativ för att
kunna stå sig i den nationella
konkurrensen - Celler de Capçanes
bildades. Plötslig kunde Capçanes
producera stora volymer som såldes i
bulk. Under de kommande 50 åren
anslöt sig allt fler familjer och man
byggde tillsammans upp ett rykte som
”modesta, stabila och pålitliga men lite
tråkiga”. Kooperativet vinifierade vid det
här laget merparten av byns hela
produktion.

Efter Francos död och slutet på hans
diktatorskap år 1975 öppnade sig
Spanien mot resten av Europa och man
blev en del av den europeiska
gemenskapen och EU. Nya tekniker
och faciliteter introducerades till
Spaniens vinbönder och de
återhållsamma Capçanes blev snabbt
omoderna. Mellan 1985 och 1995 var
vineriet i princip en sovande Törnrosa
eftersom deras bulkviner inte hade



299 kr
/FLASKA

1494 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

6 st

Nebbiolo

14%

750 ml

Tenuta Michele Reverdito
Barolo 2014

Barolo, Italien

Doften är stor och fruktig med inslag av
röda bär, rosor, körsbär, plommon,
hallon, örter och torkad frukt. Smaken
är fyllig och bärig med tydliga tanniner,
frisk fruktsyra och med en imponerande
längd.

VINETVINETVINETVINET
Ny årgång av kundfavoriten Reverdito.
Vinet är gjort på nebbiolodruvor,
mestadels från byn La Morra, som
anses ge de mest eleganta vinerna i
Barolo. Michele Reverdito jobbar
ekologiskt i vingården utan
ogräsbekämpning eller konstgödsel.
Vinet har fått 60 dagars maceration
med druvskalen och lagras i 2 år på
ekfat (en blandning av nya och gamla
fat). Vinet buteljeras utan klarning eller
filtrering. 

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
1999 tog den unge Michele Reverdito
över denna vingård och året efter stod
den hypermoderna källaren klar. Detta
är ett familjeföretag där det mesta görs
för hand. Michele har god hjälp av sin
syster Sabina samt mor och far, Maria
och Silvano. Vinmakaren Michele
Reverdito har 40 hektar till sitt
förfogande, i och kring Barolo, varav 20
ligger i La Morra, Serralunga d’Alba och
Verduno. Nämnvärda vingårdar är
Moncucco, Codane och Butti. Man odlar
druvsorterna nebbiolo, barbera, dolcetto
och den gröna pelaverga. Den årliga
produktionen ligger på 70 000 flaskor.

Gambero Rosso skriver: 'Det är inget
som stoppar Reverdito i hans strävan
att utveckla sina viner och sin gård.
Reverditos viner bjuder på karaktär och
djup till rimliga pengar.'

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

Anka med kastanjer och syltadAnka med kastanjer och syltadAnka med kastanjer och syltadAnka med kastanjer och syltad
kvittenfruktkvittenfruktkvittenfruktkvittenfrukt

Ankkorv med mosAnkkorv med mosAnkkorv med mosAnkkorv med mos

Brässerad EntrecoteBrässerad EntrecoteBrässerad EntrecoteBrässerad Entrecote

Kalvkorv med karljohanssvamp ochKalvkorv med karljohanssvamp ochKalvkorv med karljohanssvamp ochKalvkorv med karljohanssvamp och
tryffeltryffeltryffeltryffel

Ostfylld Portabella med risottoOstfylld Portabella med risottoOstfylld Portabella med risottoOstfylld Portabella med risotto

Risotto ai FunghiRisotto ai FunghiRisotto ai FunghiRisotto ai Funghi

ViltfärsbiffarViltfärsbiffarViltfärsbiffarViltfärsbiffar



179 kr
/FLASKA

2148 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

12 st

Cabernet Sauvignon

13,5%

750 ml

Scheid Family Wines
Ryder Estate Cabernet Sauvignon 2014

Central Coast, USA

Detta är ett fylligt rött vin med aromer av
svarta vinbär, ceder, eukalyptus och
lakrits. Tanninerna är välintegrerade i
detta kraftfulla men balanserade vin.

VINETVINETVINETVINET
 

Ryder Estate är en del av
välrenommerade Scheid Family Estates
i Kalifornien. Ryder levererar alltid ett
bra värde för pengarna och mottot är att
hålla en hög kvalitet till ett förnuftigt pris.
Själva vingården ligger i Monterey i
Kaliforniens Central Coast.
Montereybukten hjälper till att hålla
temperaturen nere nattetid som en bra
balans till de mycket varma dagarna.
Vinbet lagras på franska och
amerikanska ekfat. Vinet passar till
smakrika maträtter som grytor och
grillat.

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.



159 kr
/FLASKA

1908 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

12 st

Malbec

14%

750 ml

Laura Catena
La Posta Malbec Fazzio Vineyard 2015

Mendoza, Argentina

Vinet är medelfylligt med varm fin frukt
som samtidigt leverarar elegans.
Smaken bjuder på aromer av svarta
vinbär och körsbär och avslutande
toner av lavendel. Passar till kraftigare
rätter och till grillat eller som den är.

VINETVINETVINETVINET
Bakom detta vin står Laura Catena -
dotter till legendaren Nicolas Catena.
Vinet består av 100% Malbec från
odlaren Domingo Fazzios vingård i
Mendoza och lagras i 10 månader på
franska ekfat där ca 20% av faten var
nya. Vinet ingår i ”La Posta”-serien som
är en av firmans nyaste tillskott och
görs enligt samma filosofi som den mer
exklusiva Luca-serien. Domingo Fazzio
är en av Tupungatos vinbönder som
tidigare levererat druvor till Catena
Zapata, men Laura ansåg att hans
druvor var av så god kvalitet att de
förtjänade en egen etikett. Detta är ett
tillgängligt vin med tydlig frukt och
struktur som gör att det passar såväl till
mat som att dricka som den är.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Laura Catena är fjärde genarationen
Catena som odlar vin, hon är dotter till
Nicolas Catena, och troligtvis den som
tar över imperiet efter sin far. Laura har
bland annat varit starkt drivande i
Catenas super-premium Malbecviner
från så kallade single vineyards.
Familjen Catena kom till Argentina från
Italien 1898 och Nicola Catena

planterade sin första Malbec 1902.
Efterhand växte familjeföretaget till ett
av Argentinas största. Nicolas Catena
övertog förvaltningen 1963, då
producerande vingårdarna relativt
stora mängder av vin till den inhemska
marknaden, och därefter fokuserades
under nästkommande två decennier på
den allt mer växande
exportmarkanden. Nicolas Catena,
professor i nationalekonomi, reste vid
ett flertal tillfällen för undervisning vid
Berkeley University i Kalifornien. Talrika
vinbesök i Napa Valley gav Nicolas
inspiration att för att han skulle kunna
odla lika bra, om inte bättre vinstockar i
argentinska höglandet i
Mendoza. Resultatet lät inte vänta på
sig. De nyplanterade vinstockarna är
jämförbara i kvalitet med motsvarande
kaliforniska och franska. 

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

Boeuf BourguignonBoeuf BourguignonBoeuf BourguignonBoeuf Bourguignon

Högrevsgryta med sidfläsk ochHögrevsgryta med sidfläsk ochHögrevsgryta med sidfläsk ochHögrevsgryta med sidfläsk och
kantarellerkantarellerkantarellerkantareller

Italienska kycklingbröst med vitelloItalienska kycklingbröst med vitelloItalienska kycklingbröst med vitelloItalienska kycklingbröst med vitello
tonnatopotatistonnatopotatistonnatopotatistonnatopotatis

Oxfilé med ParmesanpotatisOxfilé med ParmesanpotatisOxfilé med ParmesanpotatisOxfilé med Parmesanpotatis

SalsicciapastaSalsicciapastaSalsicciapastaSalsicciapasta

Senapsgriljerad ryggbiffSenapsgriljerad ryggbiffSenapsgriljerad ryggbiffSenapsgriljerad ryggbiff


