
239 kr
/FLASKA

1434 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

6 st

Nebbiolo

14%

750 ml

Paolo Scavino
Langhe Nebbiolo 2016

Piemonte, Italien

Torr med frisk syra och strama tanniner,
medelfyllig smak med karaktär av
mörka bär, körsbärskärnor, violer,
kryddor, fat och hallon.

 

VINETVINETVINETVINET

Från en av Piemontes mest kända
producenter kommer denna Langhe
Nebbiolo i hyllade årgången 2016.
Första årgången av vinet producerades
var 2002 och görs av nebbiolodruvor
som skördas ur vingårdar i Barolo-
distriktet La Morra. Musten jäser på
ståltank och lagras därefter i franska
barriquer i 10 månader. Efter buteljering
får vinet vila i 2 månader innan
försäljning. Matcha gärna till kötträtter
av nöt och vilt samt mustiga grytor. 

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Paolo Scavino grundades 1921. Det är
en liten familjeägd gård vars årliga
totala produktion är begränsad till
60.000 flaskor. Firmans viner är mycket
populära världen över och utgör den
ultramoderna skolan där hög andel nya
barriques ger vinerna deras karaktär.
Totalt äger Scavino nio hektar vingårdar
i kommunen Castiglione Falletto nära
staden Alba. Druvorna skördas manuellt
från firmans vingårdar vid full mognad.
Musten jäser med skalkontakt på

temperaturkontrollerade rostfria tankar
och mognar därefter i delvis nya franska
barriquer i 24 månader. Vinet filtreras
lätt före buteljering innan det
avslutningsvis mognar det 12 månader
på flaska.  Scavinos samtliga viner säljs
under allokering varför tilldelningen är
ytterst begränsad - KÖP! 



189 kr
/FLASKA

1134 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

6 st

Cabernet Sauvignon, Cinsaut, Grenache, Syrah

13%

750 ml

Château Pigoudet
L´Oratoire Cuvée Divine Rosé 2018

Coteaux-d’Aix-en-Provence, Frankrike

Doften är tilltalande bärig och örtig
aromatisk med toner av jordgubbar,
lingon, citrus och färska örter. Smaken
är torr med en pigg syra och en fruktig
eftersmak.

VINETVINETVINETVINET
Ny årgång av vår klassiska Provence-
rosé! L’Oratoire Cuvée Divine Rosé är
Château Pigoudets finaste rosé.
Vingårdarna växer i sydlig riktning och
skyddas av Sainte-Victoiremassivet i
norr. Druvorna som kommer in till
vineriet jäses svalt och lagras därefter
på rostfria ståltankar för att behålla
aromatisk fräschör. Vinet består av 30%
grenache, 25% cinsault, 25% cabernet
sauvignon och 20% syrah. Ett stiltpisk
och fruktdriven rosé med en trevlig örtig
touch som passar som aperitif, till
skaldjur eller till sallad med vårens
primörer.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
I klassiska rosédistriktet Côteaux d’Aix-
en-Provence finner vi Château
Pigoudet. I regionen har man gjort vin
sedan romarnas tid och Ch. Pigoudets
ägor har sett i stort sett likadana ut
sedan 1820. De senaste 25 åren har
egendomen ägts av familjen Schmidt-
Rabe och sköts idag av Sabine Rabe
och hennes man, Hans-Ulrich. Med
utsikt över Sainte-Victoiremassivet är
Pigoudets ägor de nordligaste i
regionen. De 40 hektaren vingårdar
tornar upp sig på 400 meter över havet

och det svala läget hjälper till att ge
vinerna dess fräschör. Château
Pigoudet odlar sina ägor enligt
principen ”Lutte Raisonée” som innebär
en hållbar vinodling där man ger tillbaka
till naturen och tar tillvara på
resurserna. Man favoriserar ekologiska
preparat men är inte certifierade. I den
nya källaren (invigd 2015) gör man
såväl vita, röda och roséviner.



119 kr
/FLASKA

1428 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

12 st

Carignan, Grenache, Mourvèdre, Syrah

14%

750 ml

Vidal-Fleury
Ventoux Rouge 2015

Rhone, Frankrike

Stor och örtig doft med inslag av mörka
bär, kryddor och lakrits. Underbar
balans fräschör och fyllighet i smaken,
med runda tanniner och koncentrerad
frukt. Generös och kryddig eftersmak.

VINETVINETVINETVINET
Vidal-Fleurys klassiska Ventoux är en
riktig kritikerfavorit. Vinet är gjort på 65
procent syrah, 20 procent grenache och
10 procent mourvèdre och resten
carignan. 70 procent av vinet har
lagrats på ståltank och resten på stora
äldre ekfat (så kallade foudres).
Resultatet är ett vin med härlig frukt och
fräschör och massor av örtiga, kryddiga
toner. 

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Vidal-Fleury grundades 1781 och ligger
i norra Rhône i Côte-Rôtie. Det är det
enda vinhuset i Rhône som gjort vin
utan uppehåll sedan 1781. Man äger en
stor mängd fina vingårdar i norra Rhône
men köper även in bra druvor från
övriga Rhônedalen. Det mesta av vinet
exporteras och det har alltid haft ett gott
rykte om sig. 

Domaine Guigal köpte Vidal-Fleury
1984. Marcels pappa, Etienne, hade
utbildat sig och arbetat hos Vidal-Fleury
i sin ungdom. 2008 byggde man en helt
ny vinkällare och kvaliteten har bara
fortsatt att förbättras de senare åren. Nu
har man ett eget vinmakarteam och i
stort sett alla viner lagras lite extra

innan de släpps till försäljning. 

Husets flaggskepp är Côte-Rôtie La
Chatillone i Côte-Blonde men man gör
toppviner i så gott som alla de kända
Rhône-distrikten. Ännu så länge är
priserna mycket modesta vilket gör att
egendomens viner ofta tillhör områdets
riktiga fynd. 



125 kr
/FLASKA

1500 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

12 st

Pinot Noir

13,5%

750 ml

Del Fin del Mundo
Postales Pinot Noir 2015

Patagonia, Argentina

Pigg och ungdomlig doft av mörka
jordgubbar, hallon, körsbär, sötlaktrits,
örter och lite choklad. Smaken är bärig
med lite kryddiga toner, mjuka tanniner
och balanserad syra.

VINETVINETVINETVINET
Bodega del Fin del Mundo betyder
'vingården vid världens ände'.
Vingården ligger i Neuquen-distriktet i
Patagonien, ett väderbitet landskap i
södra Argentina, och har specialiserat
sig på den kinkiga druvsorten pinot
noir. Argentina är förmodligen det land i
världen som har den största outnyttjade
potentialen för kvalitetsviner och Del Fin
del Mundos viner är ett utmärkt
exempel på att även prisvärda viner
finns att upptäcka vid världens ände.
Vinet lagras i sex månader på franska
och amerikanska fat.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Bodega Fin del Mundo betyder
vingården vid världens ände.
 Vingården ligger i Neuquen-distriktet i
Patagonien i södra Argentina. Julio
Viola, som äger Fin del Mundo, var
drivkraften vid etableringen av alla
vingårdar i San Patricio del Chañar-
distriktet i Neuquen- provinsen.
Vinstockarna planterades så sent som
1999. Tekniken ligger i framkant och
även vinstockarna är uppbundna enligt
en ny metod för att passa det torra
klimatet i Patagonien. Från årgång 2004
har man anlitat en av världens främsta

vinmakere, Michel Rolland från
Bordeaux. 2009 inleddes ett samarbete
med Eurnekianfamiljen som är en av de
rikaste familjerna i Argentina. Detta har
möjliggjort investeringar i både källare
och vingårdar på närmare 50 miljoner
USD. Här kan vi ha höga förväntningar.
 



169 kr
/FLASKA

2028 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

12 st

Sauvignon Blanc

12,5%

750 ml

Kono Wines
Kono Sauvignon Blanc 2017

Marlborough, Nya Zeeland

Ung, klassisk frisk och fräsch sauvignon
blanc som i doften bjuder på toner av
tomatsjälk, fläder och krusbär. Smaken
är torr med limedominerad citrusfrukt
och en mycket frisk syra. Fint
balanserad sauvignon blanc med lång
fräsch eftersmak.

VINETVINETVINETVINET
Kono’s poängströsslade Sauvignon
Blanc från 2017 kommer från druvor
som vuxit dels på deras egna ägor samt
vingårdar som de sköter om runt om i
Marlboroughs sub-regioner Waihopai,
Awatere, och Rapaura. De olika lägena
är utvalda för att bidra med olika
smakprofiler till slutblenden. Ute i
vingårdarna jobbar man enligt praxis för
New Zeeland Sustainable vinegrowing
där man tar hänsyn till miljö och
hållbarhet. Vinet lagras på rostfria
ståltankar för att behålla sin krispiga
och zestiga fräschör. Ett vin som med
sin höga syra gör det till en god
följeslagare till mat. Matcha gärna till
getost, skaldjur, sallader och fiskrätter
med färskpressad citron.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Kono Wines är beläget i det bedövande
vackra Te Tau Ihu på toppen av sydön i
Nya Zeeland i Marlborough - känt för
sina högklassiga viner på sauvignon
blanc och pinot noir. En ”Kono” är en
korg med produkter som ges till gäster

för att uppvisa gästfrihet enligt den
lokala kulturen och teamet bakom Kono
Wines förklarar att det är därför man
förhåller sig till praxis för New Zeeland
Sustainable vinegrowing där man tar
hänsyn till miljö och hållbarhet och
människan. Man vill helt enkelt ge det
bästa området har att erbjuda samtidigt
som man bevarar regionen till
omvärlden. De uppger att de jobbar
med en ”500-årsplan” där ledorden är
utveckling & innovation samt identitet &
integritet - detta är deras tikanga
(levnadssätt).



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


