
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.



139 kr
/FLASKA

774 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

6 st

Cabernet Sauvignon, Merlot

12,5%

750 ml

Château Laville
Château Laville Bordeaux Supérieur 2015

Bordeaux, Frankrike

Stiltypisk och tillmötesgående doft med
toner av mörka bär, svarta vinbär, ceder
och ekfat. Smaken är fyllig, elegant och
strukturerad med en klassisk
tanninstruktur. Här finns eleganta toner
av mörka bär, viol och fat. Ett elegant
vin som bjuder på lång och fruktdriven
eftersmak.

VINETVINETVINETVINET
Direkt från Bordeaux kommer denna
generösa Bordeaux Superiéur från fina
årgång 2015. Vinet består av 75%
merlot och 25% cabernet sauvignon
och är en ungdomlig Bordeaux i
klassiskt fyllig stil. Efter jäsning lagras
vinet i 18 månader på ekfat innan det
släpps på marknaden. Vinet kan lagras i
ytterligare 5-8 år men passar fint att
dricka redan nu - häll gärna upp i en
karaff en timma innan servering.
Servera till fina köttbiten tillsammans
med potatisgratäng eller potatispuré
gärna med svamptillbehör och varför
inte en krämig sås? Årgång 2015
tilldelades gulmedalj av Gilbert &
Gaillard vid Concordes International
2016.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Château Laville är byggt på ruinerna av
en gammal romersk villa och består
idag av 30 hektar vinstockar som
producerar generösa och lättillgängliga
viner. Efter en förödande frost år 1956
planterades ägorna om och idag ligger
medelåldern på rankorna på cirka 25 år.

Generellt lagras egendomens viner i 18
månader på ekfat innan de släpps på
marknaden och man släpper årligen
enbart omkring 200.000 flaskor fördelat
på fem olika cuvéer. För sina viner
vinner man ofta medaljer i olika
nationella och internationella tävlingar.

Familjen Faye har bott i Gironde i
Bordeaux sedan 1800-talet och har
alltid varit i vinbranschen (som
vinhandlare och vinmakare). Först efter
andra världskriget började man började
göra eget vin. Tre generationer senare
sköts ägorna av bröderna Alain och
Hervé Faye.



109 kr
/FLASKA

1308 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

Steenberg Vineyards
Klein Steenberg Red Blend 2015

Constantia, Sydafrika

 

Utvecklad doft som domineras av
aromer av svarta vinbär, blyerts och
mocca. Smaken är fruktigt med
medelfylligt tanniner. Frukten är mörk
med mycket svarta vinbär och med en
lätt rökig ton i eftersmaken.

VINETVINETVINETVINET
 

Fruktig sydafrikansk ”bordeauxblend”
gjord på det klassiska bordeauxreceptet
80% cabernet sauvignon, 15% merlot
och 5% cabernet franc. Vinet görs på
druvor från vingårdar i Darling och
Constantia och lagras i 14 månader på
gamla franska 22-litersfat. Matcha
gärna till ljusa kötträtter, lamm och
hårdostar.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Steenberg Vineyards gör idag unika
viner genom sitt speciella microklimat.
Egendomen har genomgått omfattande
investeringar i nybyggd vinkällare,
provningsfacilitet, restaurang och
vingårdar som ger några av Sydafrikas
ledande viner. På egendomen finns
också en golfbana och ett prisbelönt
lyxhotell med tillhörande restaurang,
men grunden till Steenberg var långt
ifrån lika framgångsrik. 1662 anlände
den olyckförföljda 22-åriga änkan

Catharina Utsings till Sydafrika. Efter
fyra äktenskap överlevde den femte och
sista maken, Matthys Michelse, hennes
otur och år 1682 grundar de Steenberg
Farm.



129 kr
/FLASKA

1548 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

12 st

Carmenère

14%

750 ml

De Martino
Estate Carmenère 2015

Maipo Valley, Chile

Fruktig och pigg, med toner av mörka
bär, kaffe och cassis. Fruktig och
balanserad med fin syra och toner av
mörka bär, choklad, kaffe och cassis.

VINETVINETVINETVINET
Fruktdriven chilensk carmenère som
med sin generösa stil matchas bra till till
smakrika kött- eller pastarätter. Trogen
De Martinos motto - att enbart göra
rena viner som är sanna sitt ursprung -
används enbart stål, betong och gamla
ekfat, allt i syfte att framhäva fruktens
karaktär. I detta fall har vinet jästs på
ståltankar. 

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
De Martinos vision och anda lyder ”Att
på renast möjliga sätt producera viner
som reflekterar dess ursprung”. Vinerna
har en mycket ren och balanserad
karaktär som röd tråd rakt igenom
sortimentet. För att få vinerna att
reflektera ursprung och druvsort,
används endast ståltankar,
betongtankar och väl använda
ekfat. 1934 emigrerade Pietro De
Martino till Chile från Italien för att söka
lyckan, och grundade företaget De
Martino i Maipo Valley precis utanför
Santiago. Idag jobbar 3:e och 4:e
generationen för att utveckla företaget i
Pietro’s innovativa anda.



299 kr
/FLASKA

1794 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

6 st

Chardonnay

13%

750 ml

Domaine Servin
Chablis Premier Cru Vaucoupin 2015

Chablis Premier Cru, Frankrike

Inbjudande doft med toner av citrus,
gröna äpplen, krita och blommor. En
medelfyllig kropp med en krispig syra
och en ren och fruktig eftersmak.
Klassisk premier cru Chablis i stram
men tillgänglig stil.

VINETVINETVINETVINET
Premier Cru Chablis från
Winefinderfavoriten Servin. Sympatiske
François Servin har Chablis i blodet.
Hans familj har funnits i Chablis sedan
1640 och han själv började skolas in i
familjeföretaget av sin farfar som 14-
åring när han förlorade sin far. François
är en analyserande man som varsamt
experimenterat fram hur hans 32 hektar
vingårdar skall behandlas. Vissa får
fatbehandling medan andra lagras på
ståltank - allt utifrån vad som blir bäst
för det enskilda läget. Hans Premier Cru
Vaucoupin kommer från 0.36 hektar
med rankors vars medelålder är 48 år.
Druvorna skördas för hand. 100 % av
vinet jäses och lagras på ståltankar.
Passar utmärkt till fisk och skaldjur -
både att spara eller för direkt
konsumtion.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Familjen Servin är en av de mest
klassiska domänerna i Chablis. De har
ägt vinmarker och gjort vin här sedan
1547 och kanske ännu längre tillbaka.
Det är kanske inte så konstigt att de
ofta beskrivs som en ”traditionalisterna”
i området. Trots det har man förnyat sig

och bland annat anammat mer hållbara
metoder i vingårdarna. Vinerna man gör
är strama, eleganta och ämnade för
lång lagring. Klassisk Chablis alltså.

Idag förfogar man över 32 hektar och
85 procent av produktionen går på
export. Montee de Tonnerre är
tillsammans med Vaillons husets bästa
Premier Cru. Man äger även delar på
fyra av de sju Grand Cru fälten
(Blanchots, Les Preuses, Bougros och
Les Clos). Alla vingårdar skördas för
hand och druvorna från olika lägen
vinifieras separat med en blandning av
traditionella och moderna tekniker. 

 

Nyligen har Domaine Servin utökat sina
ägor med några få hektar i två andra
berömda premier cru-
vingårdar: Vaucoupin och Mont de
Milieu.

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

Dillkryddad havskräftraguDillkryddad havskräftraguDillkryddad havskräftraguDillkryddad havskräftragu

Gremolatamarinerade ostronGremolatamarinerade ostronGremolatamarinerade ostronGremolatamarinerade ostron

Gyllene ostron med syrad rödlökGyllene ostron med syrad rödlökGyllene ostron med syrad rödlökGyllene ostron med syrad rödlök

Miniråraka med laxtartar & pepparrotMiniråraka med laxtartar & pepparrotMiniråraka med laxtartar & pepparrotMiniråraka med laxtartar & pepparrot

Ostron, citron och algerOstron, citron och algerOstron, citron och algerOstron, citron och alger

SkagentårtaSkagentårtaSkagentårtaSkagentårta

Skaldjur »montadito«Skaldjur »montadito«Skaldjur »montadito«Skaldjur »montadito«

SkaldjurstoastSkaldjurstoastSkaldjurstoastSkaldjurstoast

Tartar på hälleflundra medTartar på hälleflundra medTartar på hälleflundra medTartar på hälleflundra med
hummercrèmehummercrèmehummercrèmehummercrème

Ugnsbakade havskräftorUgnsbakade havskräftorUgnsbakade havskräftorUgnsbakade havskräftor



175 kr
/FLASKA

930 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

6 st

Glera

12%

750 ml

La Marca
Prosecco di Conegliano Valdobbiadene Extra Dry

Veneto, Italien

Blommig doft med toner av fläder, citrus
och päron. Saken var viss restsötma
och mycket fruktiga toner i somrig,
lättsam stil. 

VINETVINETVINETVINET
Detta är den enda Prosecco som fått
omdömet Outstanding av Wine
Spectator och den enda Prosecco som
någonsin varit med på deras Topp-100.

La Marca Prosecco Conegliano
Valdobbiadene Extra Dry är gjord på
100 procent av druvsorten glera som
först fått kalljäsa på rostfria ståltankar
och därefter fått en andra jäsning -
också det på tankar (den så kallade
charmat-metoden) för att göra vinet
bubblande. Det har skapat ett mycket
torrt, friskt och läskande fruktigt vin.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
La Marca en sammanslutning av
kvalitetsvindyrkare i Veneto-området,
som har specialiseret sig på Prosecco-
framställing. Tack vare den mycket
talangfulle vinmakaren, Fabrizio Gatto,
och hans stränga direktiv om
selektering av de bästa druvorna,
formår man producera Prosecco på en
mycket hög kvalitetsnivå. La Marca har
som enda vingård i världen fått med ett
Proseccovin på Wine Spectators
legendariske lista, Top 100 Wines of the
Year.

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

Antipasti MistoAntipasti MistoAntipasti MistoAntipasti Misto

Crèpesknyten med skaldjurCrèpesknyten med skaldjurCrèpesknyten med skaldjurCrèpesknyten med skaldjur

Krabba med Äpple och AvokadoKrabba med Äpple och AvokadoKrabba med Äpple och AvokadoKrabba med Äpple och Avokado

Päron, palsternacka och hasselnötPäron, palsternacka och hasselnötPäron, palsternacka och hasselnötPäron, palsternacka och hasselnöt

Sallad med rött ris, chèvre och päronSallad med rött ris, chèvre och päronSallad med rött ris, chèvre och päronSallad med rött ris, chèvre och päron

Sallad på rökta räkorSallad på rökta räkorSallad på rökta räkorSallad på rökta räkor



109 kr
/FLASKA

109 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

1 st

Glera

12%

750 ml

La Marca
Prosecco di Conegliano Valdobbiadene Extra Dry

Veneto, Italien

Världens bästa Prosecco enligt WineVärldens bästa Prosecco enligt WineVärldens bästa Prosecco enligt WineVärldens bästa Prosecco enligt Wine
SpectatorSpectatorSpectatorSpectator

Tasting noteTasting noteTasting noteTasting note
Ett mycket välbalanserat mousserande
vin med friska toner av äpple, citrus och
grapefrukt. Vinet har bra mousse med
en krämiga känsla samt en pigg syra
och fin mineralitet.

VINETVINETVINETVINET

VinetVinetVinetVinet
Detta är den enda Prosecco som fått
omdömet 'Outstanding' av Wine
Spectator. Vinet är den enda Prosecco
som någonsin varit med på deras
Topp-100. La Marca var representerad
på listan över de 100 bästa vinerna
2007.

ProducentenProducentenProducentenProducenten
La Marca är en sammanslutning av
kvalitetsvinodlare i Veneto-området,
som har specialiserat sig på Prosecco-
framställing. Tack vare den mycket
talangfulle vinmakaren, Fabrizio Gatto,
och hans stränga direktiv om
selektering av de bästa druvorna,
förmår man att producera Prosecco på
en mycket hög kvalitetsnivå. La Marca
har som enda vingård i världen fått med
ett Prosecco-vin på Wine Spectators
legendariske lista, 'Top 100 Wines of
the Year'.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
La Marca en sammanslutning av
kvalitetsvindyrkare i Veneto-området,
som har specialiseret sig på Prosecco-
framställing. Tack vare den mycket
talangfulle vinmakaren, Fabrizio Gatto,
och hans stränga direktiv om
selektering av de bästa druvorna,
formår man producera Prosecco på en
mycket hög kvalitetsnivå. La Marca har
som enda vingård i världen fått med ett
Proseccovin på Wine Spectators
legendariske lista, Top 100 Wines of the
Year.

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

Antipasti MistoAntipasti MistoAntipasti MistoAntipasti Misto

Crèpesknyten med skaldjurCrèpesknyten med skaldjurCrèpesknyten med skaldjurCrèpesknyten med skaldjur

Krabba med Äpple och AvokadoKrabba med Äpple och AvokadoKrabba med Äpple och AvokadoKrabba med Äpple och Avokado

Päron, palsternacka och hasselnötPäron, palsternacka och hasselnötPäron, palsternacka och hasselnötPäron, palsternacka och hasselnöt

Sallad med rött ris, chèvre och päronSallad med rött ris, chèvre och päronSallad med rött ris, chèvre och päronSallad med rött ris, chèvre och päron

Sallad på rökta räkorSallad på rökta räkorSallad på rökta räkorSallad på rökta räkor


