
139 kr
/FLASKA

1074 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

6 st

Riesling

13%

750 ml

Weingut Fritz Ekkehard Huff
Riesling Trocken 2017

Rheinhessen, Tyskland

Klassisk rieslingdoft med indslag av
citrus, persika, mineral och gröna
äpplen. Smaken är torr, fräsch och
uppfriskande med en lång härlig
eftersmak som också den innehåller
citrus, persika och mineral.

VINETVINETVINETVINET
Christine och Jermey Bird-Huff har
imponerat på Winefinderteamet sedan
vi träffade dem för första gången på
Europas största vinmässa, Prowein. Det
här är Weingut Fritz Ekkehard Huffs
torra instegsvin med en kristllklar och
fräsch citrussmak - ett vin som är gjort
för att vara okomplicerat och kul. Men
det är inget okomplicerat med den
härliga långa eftersmaken. 2017 var en
svår årgång med en liten skörd som
resultat - årgångens kvalitet är dock
mycket fin. Ett vin för fisk, skaldjur och
lättare kötträtter eller vegetariska rätter.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Familjeegendomen Weingut Fritz
Ekkehard Huff har odlat vin sedan
1700-talet men idag är det den unga
dynamiska duon och paret Christine
Huff & Jeremy Bird-Huff som driver
egendomen med hjälpa av Christines
föräldrar (pappan sköter vingårdarna
och mamman de kommersiella
bitarna). 

Man har 8 hektar i Nierstein och
Schwabsburg i Rheinhessen och
fokuserar förstås på att göra fantastisk

riesling från lägen som Schloss
Schwabsburg, Pettenthal och Orbel.
Men man gör även vin på druvsorter
som spätburgunder (pinot noir),
weissburgunder (pinot gris), scheurebe
och grauburgunder (pinot gris).

Eftersom Jeremy Bird-Huff kommer från
Nya Zeeland så har man nu även börjat
experimentera med sauvignon blanc. 

Christine och Jeremy tillhör båda
'Generation Riesling' och var två av de
som imponerade mest på oss vid årets
Prowein - världens största vinmässa.
Generation Riesling är en
sammanslutning för unga tyska
vinmakare (man får bara var med till
dess att man är 35) och som framförallt
fokuserar på att föra fram världens
bästa gröna druvsort - riesling!



209 kr
/FLASKA

1254 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
1933 valde de små vinbönderna i byn
att gå samman till ett kooperativ för att



199 kr
/FLASKA

2388 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

12 st

Cinsaut, Grenache, Rolle, Syrah

13%

750 ml

Chateau Miraval
Miraval Rosé 2018
Cotes de Provence, Frankrike

Vackert ljusrosa färg. I doften finns enVackert ljusrosa färg. I doften finns enVackert ljusrosa färg. I doften finns enVackert ljusrosa färg. I doften finns en
fantastisk bukett med fina aromer avfantastisk bukett med fina aromer avfantastisk bukett med fina aromer avfantastisk bukett med fina aromer av
vita frukter, nyplockade jordgubbar ochvita frukter, nyplockade jordgubbar ochvita frukter, nyplockade jordgubbar ochvita frukter, nyplockade jordgubbar och
blommiga toner. Smaken är komplexblommiga toner. Smaken är komplexblommiga toner. Smaken är komplexblommiga toner. Smaken är komplex
med fina toner av hallon och smultron,med fina toner av hallon och smultron,med fina toner av hallon och smultron,med fina toner av hallon och smultron,
vilda örter, citrus med en uppfriskandevilda örter, citrus med en uppfriskandevilda örter, citrus med en uppfriskandevilda örter, citrus med en uppfriskande
syra och en rund, lång avslutning.syra och en rund, lång avslutning.syra och en rund, lång avslutning.syra och en rund, lång avslutning.

VINETVINETVINETVINET
Ett riktigt 'kändisvin' - dvs inte ett
hittepåvin där en kändis sätter sitt namn
på ett redan existerande vin. Château
Miraval är Angelina Jolies och Brad
Pitts hyllade roséprojekt som de gör
tillsammans med familjen Perrin bakom
ett av världens bästa viner - Château
Beaucastel. Château Miraval ligger nära
byn Correns i hjärtat av Provence.
Slottet ligger pittoreskt vid foten av den
gamla romerska vägen, Via Aurelia.
Vingården ligger på en terroir av lera,
kalk och kalksten och delvis planterade
i terrasser 350 meter över havet. Det
här är en klassisk Provencerosé med
ljus laxrosa färg och mycket smak.
Läcker till lax eller lätta sommarsallader
på kött eller grönt.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Château Miraval ägs av
Holywoodstjärnorna Brad Pitt och
Angelina Jolie. Slottet ligger nära byn
Correns i hjärtat av Provence. Correns
är också den första ekologiska by i
Frankrike. Château Miraval ligger
pittoreskt vid foten av den gamla
romerska vägen Via Aurelia. Vingården

ligger på en terroir av lera, kalk och
kalksten och delvis planterade i
terrasser 350 meter över havet.

Brad pitt och Angelina Jolie har inlett en
joint venture med den berömda
vinfamiljen Perrin om att göra vin på
Château Miraval. Familjen Perrin är
mest känd försitt ägande av Château de
Beaucastel Châteauneuf-du-Pâpe, men
är också en av de största
producenterna av viner från södra
Rhonedalen. Marc Perrin såg stor
potential i viner från Château Miraval,
då slottet ligger i sin egen dalgång med
ett unik mikroklimat.

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

Bouillabaisse St PaulBouillabaisse St PaulBouillabaisse St PaulBouillabaisse St Paul

Dillbuljong med räkor, tomater ochDillbuljong med räkor, tomater ochDillbuljong med räkor, tomater ochDillbuljong med räkor, tomater och
svartröttersvartröttersvartröttersvartrötter

Friterade räkor (gambas frites conFriterade räkor (gambas frites conFriterade räkor (gambas frites conFriterade räkor (gambas frites con
lemon)lemon)lemon)lemon)

Gravad röding medGravad röding medGravad röding medGravad röding med
västerbottenmoussevästerbottenmoussevästerbottenmoussevästerbottenmousse

Melon och HalloumisalladMelon och HalloumisalladMelon och HalloumisalladMelon och Halloumisallad

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

Östermans fiskgrytaÖstermans fiskgrytaÖstermans fiskgrytaÖstermans fiskgryta



119 kr
/FLASKA

714 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

6 st

Malbec

14%

750 ml

Bodega Renacer
Malbec Punto Final Classico 2017

Mendoza, Argentina

Strålande bra vin att njuta till
sommarens grillkvällar. Doften är
mycket fruktig med inslag av mörka
körsbär och blåbär. Smaken är rik och
kraftfull med avrundade tanniner och fin
längd.

VINETVINETVINETVINET
Den kalkrika jorden i området gör att
man här odlar malbecdruvor av
yppersta kvalitet. Ägaren Patricio Reich
har anlitat Alberto Antonini som konsult
för vinmakningen och man har haft
stora framgångar med sina moderna,
fruktiga viner. Vinet kan drickas redan
nu men vinner på en tids lagring.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Bodegas Renacer, en av Mendozas
topproducenter har sin anläggning
belägen i Perdirel vid foten av berget
Los Andes. Den kalkrika jorden i
området gör att man här odlar Malbec-
druvor av yppersta kvalitet. Ägaren
Patricio Reich har anlitat Alberto
Antonini som konsult för vinmakningen
och man har haft stora framgångar med
sina moderna, fruktiga viner.
Ambitionen är att producera moderna
viner av högsta kvalitet med en hög
internationell klass.

MATEN OCH VINETMATEN OCH VINETMATEN OCH VINETMATEN OCH VINET

Vinet passar bra till mörkt kött och vilt,
gärna med mörka vinsåser och
smakrika tillbehör som råstekta
rotfrukter och svamp. För recept klicka
på länkarna nedan.

Receptförslag på mat som passar tillReceptförslag på mat som passar tillReceptförslag på mat som passar tillReceptförslag på mat som passar till

Älgfärsbullar med kantarell- ochÄlgfärsbullar med kantarell- ochÄlgfärsbullar med kantarell- ochÄlgfärsbullar med kantarell- och
rotsakspyttrotsakspyttrotsakspyttrotsakspytt

Boeuf BourguignonBoeuf BourguignonBoeuf BourguignonBoeuf Bourguignon

Bräserad lammbog med torkad fruktBräserad lammbog med torkad fruktBräserad lammbog med torkad fruktBräserad lammbog med torkad frukt
lagad i lergrytalagad i lergrytalagad i lergrytalagad i lergryta

Fjällripa med risotto på matvete ModernFjällripa med risotto på matvete ModernFjällripa med risotto på matvete ModernFjällripa med risotto på matvete Modern
landskapsrätt från Lapplandlandskapsrätt från Lapplandlandskapsrätt från Lapplandlandskapsrätt från Lappland

Rådjur från Stensnäs med kål,Rådjur från Stensnäs med kål,Rådjur från Stensnäs med kål,Rådjur från Stensnäs med kål,
messmör och blodmessmör och blodmessmör och blodmessmör och blod



209 kr
/FLASKA

1254 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

6 st

Chenin Blanc

13%

750 ml

Château de la Roulerie
Anjou Blanc 2016

Loire, Frankrike

Inbjudande och nyanserad doft av
mineral, äpplen, honung, stenfrukt,
citrus och vax. Smaken är torr med
karaktäristiskt hög syra och en långt,
uppfriskande avslut. Ett mycket friskt
och rent naturvin.

VINETVINETVINETVINET
Biodynamiska Philippe Germain och
hans Château de la Roulerie tillhör de
klarast lysande stjärnorna i Loire. Hans
flaggskeppsvin Anjou Blanc är en 100%
chenin blanc från vinstockar med en
medelålder på 25 år. Druvorna
handskarnas och vinifieras i 400 liters
ekfat. En härlig chenin blanc som
karaktäriseras av sin skarpa syra som
gör den perfekt till att matcha med mat.
Fisk, skaldjur, ost och kyckling kommer
alla att vara goda följeslagare till detta
vin.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Château de la Roulerie drivs av Philippe
Germain. Philippes far Bernard köpte
egendomen, var historia går tillbaka till
1200-talet, år 1996 efter att han blivit
fullständigt förälskad i regionens viner.
Philippe har bott på Chateau de la
Roulerie sedan 2001 men det var först
2004 som han började ta över
driftsarbetet på egendomen. 

Familjen har idag 42 hektar fördelat
mellan La Roulerie (24 hektar) och Les
Grandes Brosses (18 hektar). Alla viner
görs på druvor från deras egna gårdar

och kollektionen består av  Anjou
Rouge (20% av produktionen bland 3
cuvéer: Château de la Roulerie, Les
Terrasses Les Mérances), Anjou Blanc
(5 cuvéer: Le Petit Chenin, Les
Grandes Brosses, Château de la
Roulerie, Les Terrasses, Magnolia),
Coteaux du Layon och Coteaux du
Layon Chaume. Vingårdarna ligger på
sluttningar som vätter mot sydväst,
vilket är avgörande för att druvorna ska
uppnå full mognad så här pass norrut. 

Vinerna är filtreras knappt och Philippe
använder minimalt med SO2. Gården
blev ekologiskt certifierad 2015 och
Philippe har börjat konvertera
vingårdsarbetet efter biodynamisk
filosofi.



149 kr
/FLASKA

1788 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

12 st

Cabernet Sauvignon, Merlot, Sagrantino, Sangiovese

14%

750 ml

Tenuta Castelbuono
Lunelli Ziggurat Montefalco Rosso 2016

Umbria, Italien

Fint koncentrerad doft med toner av
körsbär, mörka skogsbär, nejlikor,
balsamico och läder. Mjuk men fyllig
och koncentrerad smak av mörka och
röda bär med tydliga tanniner. Kan
drickas redan nu till sommarens
grillrätter men kommer att dra nytta av
flasklagring.

VINETVINETVINETVINET
Högsta betyg av italienska vinbibeln
Gambero Rosso - det brukar normalt
delas ut till viner av världsklass och i
helt andra prisklasser. Tenuta
Castelbuono ägs av  familjen Lunelli
som står bakom hyllade
bubbelproducenten Ferrari i Trentino.
Tenuta Castelbuono köpte man 2001
för att koncentrera sig på Umbriens
motsvarighet till nebbiolo - dvs
druvsorten sagrantino. Det här vinet är
emellertid gjort på en blandning av 
70% sangiovese, 15% sagrantino, 15%
cabernet och merlot och får mogna 12
månader på stora ekfat och barriques
och efter det 6 månader i flaska. Drick
nu eller lagra i upp till några år.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Egendomen ägs av familjen Lunelli mer
kända som ägare till storsäljande
bubblet Ferrari. Castel Buonos förfogar
över 50 ha marker i Montefalco och
Bevagna, som båda ligger i det vackra
Umbrien. Av gårdens 50 ha är 40
planterat med vinstockar, fördelat på
50% av den lokala druvsorten

Sagrantino och de resterande 50% är
Sangiovese, Cabernet Sauvignon och
Merlot 



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

14%

750 ml

Tenuta di Argiano
Rosso di Montalcino 2016

Rosso 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
Argianos Rosso di Montalcino kallas för
lillsyskonet till producentens  hyllade
Brunello, och är ett fantastiskt matvin
med tillgänglig och körsbärsfrukt och
fantastiskt spänstiga struktur. 2016 blev
åter en fin årgång i Montalcino men
skördarna reducerades med upp till en
femtedel på sina håll mot ett normalt
år. 

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Tenuta di Argiano är en av Toscanas
stora gamla majestätiska vingårdar.
Slottet byggdes i renässansstil
1581-1596 och det har odlats vin i
slottets områden sedan dess. 1992
övertog grevinnan Noemia Marone
Cinzano driften av vingården och
revolutionerade kvaliteten tillsammans
med Sassicaias legendariske oenolog,
Giacomo Tachis. Tillsammans
förbättrade de kvaliteten på
Brunellovinerna och skapade
Supertoskanare som t ex Solengo , idag
en av Italiens ikonviner. Argiano är en
bland bara 22 italienska vingårdar som
har tagit sig genom Robert Parkers
nålsöga i boken The Worlds Greatest
Wine Estates . Argiano har också
samlat på sig Gambero Rossos

eftertraktade 3 glas flera gånger, och
fina betyg från världens ledande
vintidskrifter som WineSpectator och
Decanter.  I februari 2013 sålde Noemia
Marone Cinzano Argiano till en grupp
internationella investerare. Det
nuvarande vinframställningsteamet
kommer att fortsätta som förut.



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, Macabeo/Macabeu, Parellada, Xarel-lo

11,5%

750 ml

Sumarroca
Cava Brut Reserva

Penedès, Spanien

En tillgänglig, generös och bussig cava
med fin mousse och bra syra. Smaken
domineras av melon, citus och äpplen.
Vinet är torrt men har en liten och
behaglig touch av restsötma.

VINETVINETVINETVINET
Spaniens bästa Cava-producent, två år
i rad! Gjort på parellada (42%), xarel-lo
(24%), macabeo (27%) och chardonnay
(7%). 

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Familjen Sumarroca tillhör de bästa
Cava-producenterna i Spanien och
förfogar över totalt 450 ha vingårdar
med lämplig jordmån för att producera
riktigt bra mousserande viner. Man
strävar efter högsta kvalitet i både
vingård och i källararbetet. De senaste
åren har man, som så många av de
bästa i Penedès, därför börjat odla allt
mer ekologiskt och biodynamiskt. Detta
har resulterat i eleganta mousserande
viner som kan utmana många
Champagneproducenter. 

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

FisksoppaFisksoppaFisksoppaFisksoppa

Gös med broccoli och spenatGös med broccoli och spenatGös med broccoli och spenatGös med broccoli och spenat

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

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

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



169 kr
/FLASKA

1014 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

6 st

Macabeo/Macabeu, Parellada, Xarel-lo

12%

750 ml

Sumarroca
Cava Brut Reserva Ecológico

Penedès, Spanien

Torr frisk och krämig smak av citrus,
blommor och mineral. Smakrikt, fräscht
och elegant. 

VINETVINETVINETVINET
Ekologisk Cava från en av de bästa.
Sumarroca kompromissar aldrig med
kvaliteten och här möter vi ett krämigt
mousserande vin med en Intensiv och
elegant smak. Druvblandningen är
klassisk med drygt en tredjedel
parellada, en tredjedel xarel-lo och en
fjärdedel macabeo. Det här är ett
perfekt vin till festligheter som aperitif
eller att servera till plockmat.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Familjen Sumarroca tillhör de bästa
Cava-producenterna i Spanien och
förfogar över totalt 450 ha vingårdar
med lämplig jordmån för att producera
riktigt bra mousserande viner. Man
strävar efter högsta kvalitet i både
vingård och i källararbetet. De senaste
åren har man, som så många av de
bästa i Penedès, därför börjat odla allt
mer ekologiskt och biodynamiskt. Detta
har resulterat i eleganta mousserande
viner som kan utmana många
Champagneproducenter. 

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

FisksoppaFisksoppaFisksoppaFisksoppa

Gös med broccoli och spenatGös med broccoli och spenatGös med broccoli och spenatGös med broccoli och spenat

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

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

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



469 kr
/FLASKA

2814 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

6 st

Chardonnay

12%

750 ml

Gramona
Cava Gran Reserva Argent 2011

Penedès, Spanien

Komplex brödig doft med inslag av
citrus, mineral, rök och gula frukter.
Smaken är frisk och krämig med toner
av citrus, gula frukter, blommor, rökig
mineral och mandel. Lång komplex
eftersmak. 

VINETVINETVINETVINET
'Prestige-bubbel' från vad som kanske
är Spaniens bästa producent av
mousserande vin. Det här är Gramonas
svar på Champagne och är gjord på
100 procent ekologiskt odlad
chardonnay (och alltså inte de lokala
druvsorterna parrellada, xarel-lo &
macabeo) som fått en andra jäsning på
flaska. Vinet har sedan lagrats i hela 34
månader på jästfällningen. Basvinet är
från årgång 2011 och dosagen är på 6
g/l. 2016 valde Gramona att gå ur DO
Cava tillsammans med totalt 9 andra
producenter i sammanslutningen
Corpinnat för att skapa en appellation
som ännu tydligare fokuserar på att
göra vin av yppersta kvalitet. Alla druvor
hos medlemmarna ska komma från
vingårdar i Penedes, vara ekoloigskt
odlade och handskördade och vinet ska
göras på egendomen i ett geografiskt
närliggande område. Och detta har gett
resultat. Vinerna från Gramona är bättre
än någonsin!

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Gramona är en av de mest ansedda
och klassiska cavaproducenterna.
Egendomen är familjeägd sedan mer

än 130 år och är inne nu inne på den
femte generationen. Druvorna till deras
viner kommer från egna vingårdar och
från samarbete med kontrakterade
odlare.

Familjen sätter en stor ära i att
producera mousserande vin av en
kvalitetskaliber som visar upp en för
många ny sida av den bubblande
drycken. Flera av deras viner
långtidslagras och får ligga upp till sju år
på jästfällning för att bli såväl komplexa
och långlivade.  

2016 valde Gramona att lämna DO
Cava eftersom de inte tyckte att
organsiationen och appellationen hade
tillräckligt strikta regler för
medlemmarna. Tillsammans med de
andra medlemmarna i Corpinnat (Cor
från spanska ordet för 'hjärta' och Pinat
från det ursprungliga namnet på
Penedès) har man skapat en egen
appellation som har strängare regler.
Dessa inkluderar minst ekologiskt
odlade druvor från vingårdar i just
Penedès, handskörd och framställning
på vingårdar som ligger i det
närliggande geografiska området. 

Hos Gramona har man till och med tagit
ett steg längre och arbetar ny även med
biodynamiska metoder för att öka på
den biologiska mångfalden ute i
vingårdarna. Och arbetet ser ut att ha
gett resultat. Vinerna är bättre än
någonsin tidigare. 

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

FisksoppaFisksoppaFisksoppaFisksoppa

Gös med broccoli och spenatGös med broccoli och spenatGös med broccoli och spenatGös med broccoli och spenat

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

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

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



169 kr
/FLASKA

2028 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

12 st

Chardonnay, Macabeo/Macabeu, Parellada, Xarel-lo

12%

750 ml

Domaine Collin
Crémant de Limoux Tradition Brut

Limoux, Frankrike

Stor doft av vita blommor, gula frukter
och mineral. Smaken är frisk och
krämig med inslag av citrus, gula
äpplen, lite honung och mineral. Lång
fräsch eftersmak. 

VINETVINETVINETVINET
Klassiskt mousserande vin från området
som gjorde de första bubblande vinerna
- Limoux i Languedoc-Roussillon.
Domaine Collins Tradition Brut är gjord
på 50% Chardonnay, 40% Chenin
Blanc og 10% Pinot Noir och får precis
som champagne sin andra jäsning på
flaska. Det här är ett vin som passar
utmärkt till fisk- och skaldjur eller
plockmat al frésco. Dosage 6 g/l.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Domaine Collin drivs av paret Philippe
och Marie-Hélène Collin. Philippe
kommer ursprungligen från Champagne
där hans familj fortfarande arbetar som
vinbönder - men när det var dags för
Philippe att själv starta en egendom så
fick priserna i hemregionen honom att
leta på andra ställen i Frankrike. 

I Limoux hittade han de perfekta
förutsättningarna för att göra bra
bubbel. Här fanns en tradition som
sträckte sig bak till 1500-talet och
kalkrika jordmånar som gjorda för odling
av just druvor till mousserande vin.
1980 köpte han egendomen och
planterade pinot noir, chardonnay och
chenin blanc. Idag är Domaine Collin

kända för att göra prisvärda
kvalitetsviner på just dessa druvor. 

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

FisksoppaFisksoppaFisksoppaFisksoppa

Gös med broccoli och spenatGös med broccoli och spenatGös med broccoli och spenatGös med broccoli och spenat

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

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

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



849 kr
/FLASKA

5094 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

6 st

Malbec

14%

750 ml

Catena Zapata
Nicolas Catena Zapata 2011

Mendoza, Argentina

Stor och aromatisk doft av mörk frukt,
läder, kaffe, choklad, stjärnanis och
vanilj. Smaken är mogen och fyllig med
uttalade tanniner, tydlig syra och med
ett nyanserat, långt avslut.

VINETVINETVINETVINET
Vinet Nicolas Catena Zapata är Nicolas
Catenas absoluta toppvin, ett vin som i
många blindprovningar världen över har
besegrat mycket dyrare viner från
Bordeaux och USA. 

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
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
exportmarknaden. 

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.

Robert Parkers Wine Advocate | 'When
all is said and done, Catena Zapata is
the Argentina winery of reference - the
standard of execellence for comparing
all others.'  Decanter | Man of the Year
2009 Wine Enthusiast | Person of the
Year 2009 &  New World Winery Of the
Year 2009 Der Feinschmecker | Nicolás
Catena | 2011 Life Time Achievement
Wine Spectator Top 100 | Bodega
Catena Zapata, six times in Wine
Spectator Top 100



549 kr
/FLASKA

3294 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

6 st

Riesling

0%

750 ml

Domaine Weinbach
Riesling Cuvée Sainte Catherine 2013

Alsace, Frankrike

Detta gyllene vin har en stor buquet av
exotiska frukter,, blommor och
mineraler. Smaken är djärv och mycket
koncentrerad med en imponeradande
intensiteten av aprikos, gula äpplen,
melon, petrolium. En otämjd och
storslagen Riesling!

VINETVINETVINETVINET
Riesling Cuvée Sainte Catherine är ett
urval av maximalt mogna druvor från ett
kluster av vingårdar som ligger på
Grand Cru Schlossberg-fältet. Namnet
på cuvéen är hämtad från Sainte
Catherine-helgen, som firades den 25
november, och vanligtvis skördas inte
att druvorna till Cuvée Catherine förrän
detta datum infaller (vanligtvis börjar
skörden i slutet av september i Alsace).

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Domaine Weinbach grundades av
kapucinermunkar 1612 men området
har varit planterat med vinrankor sedan
år 890. Bröderna Faller köpte
egendomen år 1898 och lät den sedan
gå vidare till sonen/brorsonen Théo
som blev en prominent figur som
verkligen satte Alsace på kvalitetskartan
och utökade ägorna. Han styrde
Domaine Weinbach fram till sin död år
1979 då hans hustru Colette och
döttrarna Laurence och Catherine Faller
tog över. Dessvärre gick Laurence
hastigt bort vid 47 års ålder under 2015
och senare samma år gick även Colette
bort. Idag driver Catherine och

barnbarnet Théo Lieber-Faller
egendomen vidare i samma anda.

Totalt omfattar Domaine Weinbach idag
28 hektar biodynamiskt odlade ägor där
vingården Clos de Capucins (som
omfattar 5 hektar mark vid foten av
berget Schlossbergs sluttningar) är den
historiskt ursprungliga vingården. Man
har odlat helt ekologiskt i över 20 år och
den biodynamiska konverteringen
inleddes 1998. Från 2005 är 100% av
ägorna farmade enligt biodynamiska
principer och 2010 fick man sin
certifiering. Domaine Weinbach räknas
som en av de allra bästa producenterna
i Alsace och är kända världen över för
sina viner på bland annat riesling.

Ägorna innefattar följande vingårdar:

• Clos des Capucins Monopole
(Riesling, Sylvaner, Pinot Blanc,
Muscat och Gewurztraminer)

• Schlossberg Grand Cru (Riesling)

• Furstenum Grand Cru
(Gewurztraminer)

• Mambourg Grand Cru
(Gewurztraminer, utvecklar ofta
botrytis)

• Marckrain Grand Cru
(Gewurztraminer)

• Altenbourg (Pinot Gris, Muscat och
Gewurztraminer)

• ”Cuvée Laurence” (Pinot Gris och
Gewurztraminer)



949 kr
/FLASKA

5694 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

6 st

Malbec

13,9%

750 ml

Nicolas Catena
Catena Zapata Malbec Adrianna 2010

Mendoza, Argentina

Stor, komplex doft av svarta vinbär,
blåbär och läder. Smaken är kraftfull
och visar samtidigt upp en enorm
elegans och komplexitet med fin syra
och mineral. Lång, lång eftersmak.

VINETVINETVINETVINET
DRUVOR 100% malbec

Catena Zapata Malbec Adrianna
Vineyard kommer från ett av Catenas
bästa fält, Adrianna, uppkallade efter
Nicolas Catena yngsta dotter. Adrianna
fältet ligger i Gualtallary distriktet
Tupungato med ett läge på 1,480
meters höjd är det Mendoza högsta
Malbec område.

Det vackert belägna fältet består av
90% sand som täcks av en stenig yta.
Medeltemperaturen på fältet är låg på
gund av på dess höga läge i bergen,
vilket resulterar i en längre
mognadsprocess av druvor och vin med
stor komplexitet, intensitet och elegans.
Endast vin från de åtta bästa faten ingår
i detta vin.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Nicolás Catena, född 1948, är en känd
vinpersonlighet från Argentina som
kanske är den som gjort mest för att
sprida Argentinska kvalitetsviner i
världen. Hans farfar kom från Italien och
emigrerade till Argentina och Mendoza i
slutet av 1800-talet. Ett av Catenas
mest kända tilltag var att plantera

vinrankor på nästan 1 440 meters höjd i
Valle del Uco, något som visade sig
mycket lyckat. Han har också
experimenterat mycket med olika
mikroklimat, vindruvor och druvkloner.
Catena Zapata är den enda Argentinska
vingård som är med på Robert Parker's
lista: The World's Greatest Wine
Estates. År 2009 utsågs Nicolás Catena
till Man of the Year av tidningen
Decanter, ett av världens mest
prestigefulla vinmagasin. År 2000
inleddes ett samarbete med Chateau
Lafite Rothschild. Vingården kom att
kallas Bodegas Caro och tanken var att
kombinera de franska och argentinska
kulturerna genom att göra en blend av
druvorna som respektive land är kända
för: Cabernet Sauvignon (ca 70%) och
Malbec (ca 30%). Detta vin kallas kort
och gott Caro och första årgången som
släpptes var 2002. Senare har även
vinet Amancaya tillkommit som har en
högre andel Malbec.

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 entrecote med marinerad rödlökGrillad entrecote med marinerad rödlökGrillad entrecote med marinerad rödlökGrillad entrecote med marinerad rödlök

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

Oxfilé med ParmesanpotatisOxfilé med ParmesanpotatisOxfilé med ParmesanpotatisOxfilé med Parmesanpotatis

Ryggbiff med potatis- ochRyggbiff med potatis- ochRyggbiff med potatis- ochRyggbiff med potatis- och
jordärtskocksgratängjordärtskocksgratängjordärtskocksgratängjordärtskocksgratäng


