MOUSSERANDE - VINER PÅ GLAS: GLAS 12 CL, FLASKA 75 CL
CAVA RODESTUI BRUT ECO
Spanien/Katalonien. Macabeau. Chardonnay.
Ren, fräsch och citrus-pigg, precis som en Cava ska vara.

115,- / 579,-

CHAMPAGNE PANNIER BRUT TRADITION NV
Frankrike/Champagne. Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier.
En klassisk champagne med härlig mousse, brödiga toner och frisk syra.

149,- / 769,-

PROSECCO EXTRA DRY, SUTTO WINE
Italien/Treviso. Glera.
Lätt, gott och mycket piggelin. Mjuka och balanserade toner av persika, päron och vilda blommor

629,-

RIDOLFI ROSÉ BRUT
Italien/Toscana. Sangiovese.
Fräsch och fruktig, bubblig och härlig. Kärlek i ett glas!

629,-

HARROW & HOPE NV
England/Marlow. Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier.
England goes Champagne. Tydliga gröna och gula äpplen ihop med tropisk frukt.
Brödighet och djup som en Champagne och med en fantastisk mousse.

799,-

CHAMPAGNE GUY CHARBAUT CUVÉE DE RÉSERVE BRUT PREMIER CRU NV
Frankrike, Champagne. Chardonnay, Pinot Noir.
Denna årgång är ett urval av druvor samlade från de äldsta vinstockarna från terroirerna i
Mareuil-sur-Aÿ och Bisseuil. Ett fylligt, harmoniskt vin vars vackra aromer och styrka gör det till
en perfekt champagne för champagneälskare. Vinet har lagrats minst 5 år på flaska.

849,-

HARROW & HOPE BLANC DE BLANC 2014
899,England/Marlow. Chardonnay.
Tillverkad av små, mycket mogna Chardonnaydruvor i karg jord. 50% har jäst på ekfat och sedan
4 år på sin jästfällning. Ett spännande bubbel med en fin mousse från en uppkomling från England.
CHAMPAGNE GUY CHARBAUT BLANC DE BLANCS BRUT REMIER CRU NV
Frankrike, Champagne. Chardonnay.
Druvorna till detta vin härstammar främst från Bisseuil by Premier Cru. Det perfekta söderläget
vid Charbauts vingård och blandningen med 10 till 15% av reservviner, ger ett vin med delikat
blommig doft och lätta citrustoner som samsas med bergamott, grape, färsk mandel och torkade
linblad. Vinet har lagrats minst 7 år på flaska.

899,-

VITA VINER - VINER PÅ GLAS: GLAS 15 CL, FLASKA 75 CL/100 CL
MUSCADET SUR LIE BRETONNIERE 2019, MAISON FOUCHER
Frankrike/Loire. Melon de bourgogne.
Friskt och fruktigt vin med diskreta aromatiska toner av gröna äpplen, citron och vita
vinbär. Smaken kompletteras med färska örter och gula plommon som avslutas med fin
syra. Jordmånen är rik på kalk, flinta och småsten och vinet har lagrats extra länge på sin
jästfällning, sur lie, för att få större komplexitet.

129,- / 549,-

SANKT ANNA RIESLING PUR MINERAL TROCKEN 2020
139,- / 599,Tyskland/Pfalz. Riesling.
Torr, lättdrucken och druvtypisk. Inbjudande toner av generöst päron, citrus och örter. Därtill
kommer eleganta toner av citrus, vilka ger vinet en bra fräschör. Den ljuva eftersmaken håller
i sig väl på paletten. Ett gott och fräscht vin som är lätt att tycka om.
VIONTA ALBARIÑO 2018
Spanien/Rias Biaxas. Albariño.
Torrt och aromatiskt vitt vin med inslag av mogen persika och grönt äpple. Smaken har
inslag av mogen tropisk frukt och är balanserad med intensiv fruktighet och elegans med
en fin liten bitterhet. Lång eftersmak.

139,- / 599,-

SANCERRE VINCENT GRALL 2020
Frankrike/Loire. Sauvignon Blanc.
Expressiv doft av både citrus och tropiska toner, viss rökighet. Smaken är spikrak med bra
syra, fin mineralstruktur och toner av färsk mogen citron, passionsfrukt och lite nässlor.

159,- / 699,-

CHABLIS DOMAIN BESSON 2019
169,- / 719,Frankrike/Bourgogne. Chardonnay.
Frisk doft av citrus och vita blommor. I smaken hittar man även där citron, lite grönt äpple
och en fin mineralstruktur tillsammans med bra syra. Vinet får jäsa i ståltank. 3 % får
sedan mogna på ekfat under 8 månader, resten mognar på sin jästfällning i ståltank under
12 månader. Pamelas vita favorit just nu.
MÉNAGE À TROIS 2018, EYMANN
179,- / 689,Tyskland/Pfalz. Chardonnay, Pinot Gris, Pinot Blanc.
Biodynamiskt odlat vin i burgundisk stil. Doften domineras av päron och mogen stenfrukt.
Den fräscha syran balanseras perfekt med den välintegrerade eken. Vinet har jäst och
sedan lagrats på ek i 10 månader.
THE EMPEROR PROBUS VIOGNIER 2016, HILTON VINEYARDS
189,- / 799,Sydafrika/Elgin. Viognier.
Solvarm stenfrukt och clementiner möter tropisk frukt, smör, kardemumma och en gnutta vanilj..
Läckert rund och med syran på elegant balans. Fylligt, torrt och riktigt snyggt.
VINO BIANCO COENOBIUM 2019
MONASTRERO SUORE CISTERCENSI S.O TRAPPISTE
Italien/ Lazio. Trebbiano, Malvasia, Verdicchio. Naturvin.
Detta spännande vin är producerat helt naturligt av nunnorna i Trappistklostret i
Vitorchiano. Vinet har en härlig fetma i doften som lyfter fram stenfrukt, vit persika och
ett uns av vitpeppar. Smaken kompletteras med grillad citron, vulkanisk mineralitet och
en lätt härlig beska i eftersmaken.

195,- / 729,-

VIRÉ CLESSÉ 2017, DOMAINE ANDRÉ BONHOMME
Frankrike/Bourgogne, Chardonnay.
En härlig doft med smak av apelsin, mogna päron och en angenäm mineralton. En lätt
glycerinton får vinet att uppnå en ny, annorlunda dimension av både doft och smak.
Vinet har en härlig frukt och smaken dröjer sig kvar länge.

199,- / 749,-

ALPI RETICHE BIANCO 2019, LA SPIA
199,- / 749,Italien/Valtellina. Nebbiolo (Chiavennasca)
Alpvin gjord på den blå druvan Nebbiolo. Vinet har en gyllengul färgton och en delikat
doft av havtorn, vita persikor, gula äpplen och nötter. Smaken är komplex och elegant
med nyanser av mogen gul frukt, nötter och välintegrerade ekfat. Pressning av hela klasar
följt av lagring på sin jästfällning i 6 mån på fat av acacia och ek ger en spännande textur.
TRENZADO 2020, SUERTES DEL MARQUÉS
199,- / 779,Spanien/Teneriffa. Listan Blanco 90%, Pedro Ximénes 4%, resten lokala druvor. Naturvin.
Vulkanisk jord som ger en tydlig doft från svavel Över 100 år gamla rankor som ger en stark
känsla av sitt ursprung. 40% av klasarna jäses hela i öppna betongkar, pressas efter 2 veckor
och lagras sedan vidare på betong. Resten pressas försiktigt och jäser och lagras sedan på
gamla franska ekfat. Efter 8 mån blandas och buteljeras vinerna utan klarning och filtrering.
Trenzado betyder fläta och har att göra med hur man binder upp rankorna. Vinet har en
härlig fetma i texturen och i smaken finns både mineralitet, kalk och sälta.
BIANCO PROFESSORE 2018, TERRENO
Italien/Toscana. Rousanne, Petit manseng, Malvasia bianca, Trebbiano toscano.
Komplext och fylligt vin med doft av akaciahonung, gula äpplen, brynt smör,
hasselnötter och vanilj. Vinet är lätt smörigt och har en fin syra och fräschör.

209,- / 799,-

SANDRO DE BRUNO SOAVE 2020
629,Italien/Kremstal. Grüner Veltliner.
Tydlig av mineralitet med viss rökighet som kommer från den vulkaniska marken rankorna växer i.
Här finns är en doft av färsk citrus och en härlig blommighet. Smaken är frisk och vinet har bra syra
med toner av citrus, mogen gul frukt och mandel. Vinet har en härlig textur med fin kropp.
STOCKWERK GEYERHOF 2018
Österrike/Kremstal. Grüner Veltliner.
Friskt och elegant vin med doft och smak av gröna äpplen, citrus, örter och en fin ton av
vitpeppar. Tydlig mineralton som dröjer sig kvar länge. Som att sitta på en alptopp.

629,-

ATLANTIS WHITE 2019, ARGYROS
Grekland/Santorini. Assyrtiko. Naturvin.
Assyrtiko kommer här till tals i fin, ren form från oympade stockar. Vinet har en ung doft
av frisk citrus med nyanser av mineralitet. Smaken är härligt fruktig av citrus, gröna och
gula äpplen, gråpäron, en liten örtighet och viss sälta. Drickvänligt och läskande.

669,-

LEONHARD ÖLBERG RIESLING SPÄTLESE TROCKEN 2015
Tyskland/Rheinhessen. Riesling.
Klassisk Riesling från Rheinhessen. Skarp och hög syra möter komplexa petroleumtoner och en
drös av ljuvligt saftiga frukter som gula äpplen, päron och persika och elegant mineralitet.

699,-

BOURGOGNE BLANC 2018, MAISON JESSIANUNE
Frankrike/Bourgogne, Chardonnay.
En distinkt doft av brioche, varm frukt med drag av vit persika och en försiktig blommighet.
Smaken är inte blygsam, den fyller omedelbart munnen med sin varma drag av stenfrukt och
här finns även en härlig smörighet.

719,-

CUVÉE DES CHANOINES DE NOTRE DAME, JAFFELIN 2018
Frankrike/Bourgogne, Chardonnay.
Härligt fruktigt vin med smak och doft av citrus och exotiska frukter. Fin syra och ett välbalanserat och charmigt vin. Lagrad 11 månader på franska ekfat. En riktigt smaskig Bourgogne!

729,-

BENJE BLANCO 2018, ENVINATE
Spanien/Teneriffa. Listan Blanco. Naturvin.
Härligt vin med tydlig vulkanisk terroir från Teides branta sluttningar på över 1000 m höjd.
Oympade stockar av ca 100 år gamla bush wines. 65% av druvorna spontanjäser i betong
under flor och resten på fransk ek med jästfällning. Vinet har en härlig komplexitet och
struktur med smak av havssalt och vulkanisk mineralitet.

759,-

GYSLER KLANGWERK WEINHEIMER HÖLLE RIESLING TROCKEN 2018
Tyskland/Rheinhessen. Riesling.
Doften är djup och mogen av honungsmelon, färsk mogen lime och har en touch av flinta.
Smaken är komplex och generös med en frisk syra som balanserar upp det hela. Vinet är
fylligt men elegant, med många lager av smaker.

769,-

POUILLY FUMÉ 2017
Frankrike/Loire. Sauvignon Blanc.
En klassisk Sauvignon Blanc från Pouilly Fumé med flint, mineralitet och rökighet.

799,-

CHABLIS PREMIER CRU VALLIONS, DOMAIN BESSON 2018
799,Frankrike/Bourgogne. Chardonnay.
Vinet doftar av vita blommor, gula frukter såsom plommon och persika och en viss rökighet kan
också kännas. Smaken är rund samtidigt som vinet har en markerad syra, fina toner av gula mogna
frukter och en skön mineralstruktur som avslutar vinet. 5% av druvorna har jäst på ekfat, resten på
ståltank och har därefter fått mogna på sin jästfällning.
SIROCCO 2017
Frankrike/Korsika. 80% Vermentino + 5% vardera av fyra andra druvor.
När Siroccovinden från Sahara drog in förstördes över 60% av Domaine de Vaccellis druvor.
Man valde då att göra ett vin på flera vita druvor och resultatet blev fantastiskt. Mogen fet
frukt, superhäftig textur som är krämig och fet och med en balanserad friskhet och grapebeska.

959,-

ORANGEVINER - VINER PÅ GLAS: GLAS 15 CL, FLASKA 75 CL
Á LARANJA MECÂNICA 2019, FITAPRETA
189,- / 699,Portugal/Alentejano. Arinto, Roupeiro, Verdelho, Antão vaz, Alicante branco, Trincadeira,
Fernão pires Naturvin
Doften är full av liv med nyanser av apelsin, zest och citron. I smaken finns en tydlig strävhet,
toner av grape, apelsinskal och kvitten. Vinet är fräscht och samtidigt strukturerat och smakrikt,
det bjuder på ordentligt motstånd, har en tydlig textur av tanniner och hög koncentration.
MILDIANI QVEVRI BOUQUET RKATSITELI 2017
195,- / 739,Georgien/Kakheti. Rkatsiteli. Naturvin.
En komplex bukett av örter, blommor och subtila dofter av vanilj, melon och kryddor.
Hög syra och mjuka mogna tanniner. Självjäst vin som fått mogna i nedgrävda qvevri med
skalkontakt i 6 månader.
MANTONICOZ
209,- / 799,Italien/Kalabrien. Mantonico Pinto. Naturvin.
Lokal druva odlad på 600 m.ö.h.. Skalmaccererad i 8 dagar och sedan 12 månader på dels
tonneaux, dels ståltank. Ofiltrerad och utan tillsatta sulfiter. Här hittar du pomerans, honung,
vitblommighet, aprikos, lite sälta och några stänk av sherry.

ROSÉVINER - VINER PÅ GLAS: GLAS 15 CL, FLASKA 75 CL
LE VERSANT ROSÉ, FONCALIEU
Frankrike/Languedoc-Roussillon. Grenache.
En ljus och mycket uppfriskande rosé med frisk syra, generös frukt av röda bär, örtiga
toner och lång eftersmak.

599,-

UNU ROSÉ 2018 DOMANIE DE VACCELLI
185,- / 689,Frankrike/Korsika. Sciaccarellu.
Lokal druva från Korsika. Laxrosa i färgen. Fräsch, medelfrisk och fyllig stil på klassiskt
sydfranskt/medelhavsmanér. Grapefrukt, hallon, vit persika och en liten kryddighet med en
hint av mint och anis i avslutet. Ett rosévin utöver det vanliga.

RÖDA VINER - VINER PÅ GLAS: GLAS 15 CL, FLASKA 75 CL
VALMONT ROUGE 2018, PAUL MAS
129,- / 549,Frankrike/Languedoc. Grenache, Carignan, Syrah, Merlot.
Ett härligt, fruktigt rödvin med rund skön smak av plommon, hallon och en lätt kryddighet
MAS DE SUBIRA 2017
149,- / 639,Spanien/Priorat. Garnacha, Carineña.
Komplex, kryddig och fruktig doft med fatkaraktär, inslag av mörka bär, choklad, lagerblad
och vanilj. Ett av våra mest populära viner.
FALCON´S PERCH, J.LOHR ESTATES 2014
USA/Monterey, Kalifornien. Pinot Noir.
Ett härligt vin som bjuder på mogna jordgubbar, röda bär, plommon och björnbär.
Fina nyanser av rostad vanilj från ekfat och härliga lakritstoner. Ett fylligt vin med lång
eftersmak och fin syra. Det här vinet är lätt att tycka om.

159,- / 699,-

LOS FRAILES MONASTRELL, CASA LOS FRAILES 2020
Spanien/Valencia. Monastrell.
Ett smakrikt vin med bra fruktighet, inslag av blåbär, skogshallon, smultron och kryddor.
Ett vin med bra tryck, fin fräschör och eleganta tanniner.

159,- / 699,-

CS SUBSTANCE 2018, HOUSE OF SMITH
USA/Washington State. Cabernet Sauvignon.
Stor och mäktig Cab med komplex smak av koncentrerad frukt, solmogna svarta vinbär,
rostat fat som balanseras bra med tanninerna. Vinet har fler dimensioner som träder
fram efter varje ny klunk och med ett långt avslut.

169,- / 719,-

VERQUIERE RASTEAU 2019
169,- / 719,Frankrike/ Rhône. Syrah, Grenache.
Doften är stor av mörka, röda bär såsom plommon, mogna jordgubbar och en aning kvitten.
Vinet har en härlig textur och smakerna avlöser varandra. Till en början är det den mörka
frukten och tanninerna som framträder tydligast, vilka följs av en härlig kryddighet från nejlika.
I avslutet dröjer sig en mocca-ton kvar.
PRIMEVI ROSSO, CASCINA SAN MICHELE 2019
Italien/Piemonte. Barbera. Naturvin.
En busig barbera med mycket smak. Mörka bär, plommon, vildhallon, pepprighet och
fina stalltoner. Spontanjäsning och sedan lagrad på ståltank. Vinet varken klarnas eller
filtreras vilket gör att man tydligt speglar områdets mångfacetterade terroir.

175,-/ 739,-

CHÂTEAU CAMBON CUVÉE DU CHAT 2018
Frankrike/Beaujolais. Gamay. Naturvin.
Naturlig odling, tillverkad med ”maceration carbonique” och smakar precis som en
Beaujolais ska göra. Josig, rödfruktig och bärig. Mums!

185,- / 699,-

GUIDO PORRO, LANGHE NEBBIOLO CAMILU 2020
Italien/Piemonte/Serralunga dÁlba. Nebbiolo.
Rosor, viol, nypon och tjära trängs med lite kryddor och mörk mineralitet. En kraftfull
Nebbiolo från Baroloklassificerad mark som lagrats på cement och ståltank. Mjukt gott
vin som har rikligt med frukt, lätta tanniner och hög syra.

189,- / 799,-

CONDE DE SAN CRISTOBAL 2014, MARQUÉS DE VARGAS
Spanien/Ribera Del Duero. Tinto Fino (Tempranillo), Cabernet Sauvignon, Merlot
Koncentrerad och komplex med toner av vanilj, mörka bär, kaffe, soja, Intensiv och
balanserad smak med toner av mörka bär, kaffe, mörk choklad. Eftersmaken är lång
och kryddig med en viss eldighet.

189,- / 799,-

DRY CREEK VALLEY ZINFANDEL 2014, FRITZ ESTATE
189,- / 799,USA /Kalifornien, Sonoma. Zinfandel.
Ett mycket smakfullt vin från gamla zinfandelstockar. Mogna svarta vinbär, björnbär och
söta hallon följs av mörka körsbär och blyerts. Robust, pepprig och balanserad med elegant
fatkaraktär
GRAVES DE VAYRES ROUGE 2019, CHÂTEAU CANTEALAUDETTE
Frankrike/Bordeaux. Merlot.
Smakar av solmogna björnbär med en liten hint av rökighet, mörk i frukten med fin syra
som lättar upp vinet. Ett Bordeauxvin som dryper av ursprungstypicitet.

189,- / 719,-

BOURGOGNE ROUGE 2016, MAISON JESSIANUNE
189,- / 719,Frankrike/Bourgogne, Pinot Noir.
Doften är mättad med mörk frukt, såsom björnbär, blåbär och körsbär. Samma frukttoner
återkommer i smaken och kompletteras av lingon och granatäpple. Ett mjukt och lite saftigt vin,
på det bästa av sätt, med fin syra och ett elegant avslut.
ETNA ROSSO, TORNATORE 2018
189,- / 719,Italien/Sicilien. Nerello Mascalese. Nerello Cappuccio.
Vinet har en vacker, klar rubinröd färg och doft av röda mogna bär och en rökighet som kan
förknippas med vulkanen Etnas mineralrika jord. Det är smakrikt, men upplevs samtidigt som
lätt och rent. Balanserade tanniner, en fin fruktighet, en ton av anis och bra längd.
TREINTAMIL MARAVEDÍES 2015
189,- / 719,Spanien/Madrid. Garnacha 90%+mer. Naturvin.
Ekologisk odling på 30 - 70 år gamla stockar. Odlas på 650 - 850 m.ö.h.. Jäsning i stora träfat
och lagras på jästfällning på ekfat. Buteljeras utan klarning eller filtrering. 30 000 är priset
i pesetas som Don Alvaro de Luna betalade munkarna när han köpte marken i San Martin
de Valdeigleseias. Ett stramt vin med mycket tanniner, smak och frukt.
ROSSO DI MONTALCINO RIDOLFI 2018
195,- / 739,Italien/Toscana. Sangiovese.
Här finns massor av mogen röd frukt, särskilt körsbär, som blandas med behagliga kryddiga
toner. Välbalanserad och med mycket smak. Som att få liten bit av Toscana i glaset.
TUFFE 2018, CHÂTEAU DU HUREAU
195,- / 739,Frankrike/Loire, Saumur-Champigny Cabernet Franc
Den speciella porösa kalkstenen tuffeau som området är känt för, har gett vinet dess namn
och ger lagringsdugliga viner med en imponerande mineralitet. Mogen smak av mörk frukt,
grön paprika och kalkrik mineralitet. Biodynamiskt odlat samt jäst och lagrat på ståltank.

LA SPIA VALTELLINA SUPERIORE 2014
199,- / 769,Italien/Lombardiet. Nebbiolo.
Vinet har en härligt klar rubinröd färg och i doften får man en bukett av röda bär, kryddiga,
söta toner såsom kanel och lite lädertoner. Elegant i smaken med tydliga tanniner, fin
friskhet och ett långt avslut. Riktigt mumsigt vin och ännu en av Pamelas favoriter.
VENTUM 2016, CAN AXARTELL
199,- / 769,Spanien/Mallorca Syrah, Merlot, Callet.
I glaset tonar syrah fram med drag av saftiga mörka bär, svarta vinbär och chark. Merlot och
callet bidrar med plommon och björnbär. I doften finns multna löv, läder, svart te och peppar.
Smaken bjuder även på färska örter och lakrits. En fin mineralitet ramar in de eleganta tanninerna.
LOVE POULSARD 2018
199,- / 769,Frankrike/Jura/Arbois. Poulsard. Naturvin.
Ljust rubinröd färg med fruktiga toner och inslag av torkade rosor. Välbalanserat med en mjuk
och samtidigt elegant smak av granatäpple, röda vinbär, tranbär och blodapelsin följt av en
nätt ton av kalksten i avslutet som lyfter fram den doft och smak som Jura's viner är kända för.
VINO ROSSO BENEDIC 2019, MONASTRERO SUORE CISTERCENSI S.O TRAPPISTE
199,- / 769,Italien/ Lazio/Vitorchiano. Sangiovese, Ciliegiolo, Merlot. Naturvin.
Detta spännande vin är producerat helt naturligt av nunnorna i Trappistklostret i Vitorchiano.
Vinet har en ljus vacker färg med mycket smak av mogen jordgubb, bittermandel, apelsin,
körsbärskärnor och vulkanisk mineralitet. De finstämda tanninerna ger en uppfriskande
klunkvänlighet med ett örtigt avslut.
ME SUBSTANCE NORTHRIDGE MERLOT 2016, HOUSE OF SMITH
199,- / 839,USA/Washington State. Merlot.
Stor och koncentrerad saftig frukt fullproppad med plommon, vanilj, muskot och kanel.
En sval avslutning på växtsäsongen hjälpte till att behålla syrligheten och gjorde att frukten
kunde få mer komplexitet och djupare charm utan att offra syran.
PILLARS, HASKELL 2013
209,- / 799,Sydafrika/Stellenbosch. Syrah.
En generös Syrah som bjuder på mjuk fyllig frukt, rejält med violer, lakrits, kaffe, chokladtoffee
vanilj och bakad kryddighet. Sammetslen, mullig och en elegant fräschör. En riktigt höjdare!
FERDINANDO PRINCIPIANO BAROLO 2017
209,- / 869,Italien/Piemonte. Nebbiolo.
Finstämd och mycket komplex doft och smak av söta mogna körsbär, viol, torkade rosor, färsk
tryffel, tjära, fuktig skog och en salt, stenig mineralitet. Eftersmaken är lång och intensiv med
strama, matvänliga tanniner. En Barolo som tål att drickas direkt.
VAZISUBANI SAPERAVI 2018
209,- / 799,Georgien/Kakheti. Saperavi, Saperavi Budeshuri. Naturvin.
Kraftfullt, kryddigt vin med intensiva tanniner och smak av körsbär, mullbär och björnbär.
Självjäst och ofiltrerat vin som fått mogna i nedgrävda qvevri med skalkontakt i 3 månader.
BARBARESCO PORA, MUSSO 2014
Italien/Piemonte. Nebbiolo.
Ett potpurri av röda bär, rosor, mentol och exotiska kryddor. Körsbär, mogna jordgubbar,
vitpeppar och stjärnanis. Saftig och elegant med strama men polerade tanniner.

219,- / 849,-

MORELLINO DI SCANSANO, BIONDI-SANTI 2012
Italien/Toscana. Sangiovese/Cabernet Sauvignon.
Supertoscanare i Brunellostil med fint integrerade tanniner.
Från den välkända vinfamiljen Biondi-Santi.

229,- / 879,-

AMARONE DELLA VALPOLICELLA CLASSICO MONTECARIANO 2013
235,- / 899,Italien/Valpolicella. Corvina, Rondinella, Molinara, Croatina, Pelara.
Vinet har en djup, vacker röd färg och smak av mogna svarta körsbär, kryddighet med kanel,
svartpeppar, kakao och kaffe. Vinet är strukturerat, silkeslent och med en klassisk elegans.
NUITS-ST-GEORGES ”EN LA PERRIÈRE NOBLOT” 2018,
DOMAINE MACHARD DE GRAMONT
249,- / 979,Frankrike/Bourgogne. Pinot Noir.
På 1,7 hk med kalkstensjord beläget mellan byarna Nuits-Saint-Georges och Vosne Romanée,
skördar man här sent mogna Pinot Noirdruvor på rankor som är upp till 50 år gamla.
Vinet ligger 14 månaders på både franska och amerikanska ekfat varav 20% är nya.
Körsbär, hallon, jordgubbar, sandelträ, muskot och kanel i en stram struktur och hög fräschör.
QUINTA DE CHOCAPALHA 2016
Portugal/Lissabon. Touriga National, Tinta Roriz, Touriga Franca, Castelão, Alicante-Bouschet.
Mulligt kraftfullt rödvin med smak av plommon, mogna skogshallon, lakrits, kaffe, vanilj och
en mycket angenäm kryddighet.

679,-

LA RANA CHIAZZATA 2018, CANTINA VOLVERINO
Italien/Marche. Montepulciano, Sangiovese
Mjukt men med bra tryck och mycket frukt i smaken. Viol, björnbär och plommon i fin
kombination med kryddighet och ett avslut med lätt kolasmak. Den fina grodan på
etiketten är en av alla djur som finns på den svenskägda vingården.

699,-

VERTUNNO RESERVA 2012, PANIZZI, CHIANTI COLLI SENESI
Italien/Toscana. Sangiovese 90%, Cabernet Sauvignon och Merlot.
Ett moget vin med mycket smak, fin struktur och eleganta tanniner som mjuknat med åldern.
Björnbär, mörka körsbär, hallon och viol samt en fin kryddighet med toner av vanilj och lakrits.

699,-

TREDIBERRI LANGHE NEBBIOLO 2019
699,Italien/Piemonte. Nebbiolo.
Röd ren och fräsch frukt, fyllig struktur och hög syra. Lagrad på betong och ståltank för att frukten
ska få ta plats. Enkel och lättdrucken Nebbiolo från en producent med mycket personlighet.
MANOELLA RED 2018, WINE & SOUL
Portugal/ Douro. Touriga nacional, Touriga franca, Tinta roriz, Tinta francisca.
Stor doft och smak av mogna röda bär som hallon och jordgubbar, en fin kryddighet samt
en fin moccaton som dröjer sig kvar länge. Druvorna kommer från 35 år gamla vinstockar
som växer i skifferjord. Handskördat och sedan fottrampat i traditionella lagares under
jäsningsperioden. Därefter lagrat på franska ekfat i 16 månader

719,-

MILDIANI QVEVRI BOUQUET SAPERAVI 2016
Georgien/Kakheti. Saperavi. Naturvin.
Det här kraftfulla naturvinet har mycket smak av mogen röd frukt och röda bär tillsammans
med ganska kraftiga tannier, Självjäst vin som fått mogna i nedgrävda qvevri med skalkontakt
i 1 månad. Känslan är nästan lite ekad trots att ingen ek varit närvarande.

739,-

CHIANTI CLASSICO RISERVA 2016, TERRENO
Italien/Toscana. Sangiovese, 10% Cabernet Sauvignon.
Inbjudande dofter av solmogna körsbär, skogsbär och peppriga kryddor med smak av
fint behållen frukt och inslag av choklad och tobak. Ett fylligt vin med en markerad
friskhet och eleganta matiga tanniner från en fantastisk årgång i Chianti.

749,-

UNU VACCELLI 2018
Frankrike/Korsika. Sciaccarellu,
Djup komplex doft med ganska mörk frukt i doften Elegant smak med gott om kraft och bra
balans och med en härlig smak av hallon, lakrits och stenig mineralitet.

789,-

LITTLE K SYRAH 2016, HOUSE OF SMITH
USA/Washington State. Syrah.
Djupt, rik doft och smak av björnbär, mörka körsbär och svarta vinbär. Vinet är runt
och fylligt. Här finns även nyanser av nymalen svartpeppar, jordighet och apelsinzest.
Little K har härlig komplexitet och ett fullmatat uttryck, samtidigt en riktigt bra syra och
lager av nyanser. Supergott, mer komplett än så här blir det inte!

799,-

CHÂTEAU CLARISSE BORDEAUX 2015
Frankrike/Bordeaux. Merlot.
Modern Bordeauxkaraktär med friska mogna röda bär såsom jordgubbar och hallon, bra syra,
välintegrerade tanniner och svag touch av rostade fat och mineralitet. En riktig smakbomb!

799,-

MORGON CÔTE DU PY 2019, JEAN FOILLARD
899,Frankrike/Beaujolais. Gamay.
Fyllig men inte tungt. Körsbär, svarta vinbär, lakrits, jord, läder mineraler. Vingården ligger på den
granitrika kullen, Côte du Py, en gamla vulkan med gamla stockar, vissa över 100 år. Behaglig syra.
CHIANTI CLASSICO RISERVA, NITTARDI 2015
Italien/Toscana. Sangiovese, Merlot
Doften är stor av mörka bär, körsbär, mörka plommon och har en angenäm örtighet. I smaken
hittar man mogna körsbär, tanniner som har mjuknat och eleganta vaniljtoner från fatlagringen.
Vinet har en smak som dröjer sig kvar länge. Ett stort vin som endast tillverkas av de allra bästa
årgångarna

939,-

AMARONE DELLA VALPOLICELLA CLASSICO, MONTE DEL FRA 2016
959,Italien/Veneto. Corvina veronese, corvinone, rondinella.
En doft av färska körsbär men även toner av körsbärslikör, plommon, lakrits och fin kryddighet av
kanel och peppar. Smaken är elegant och välbalanserad, mjuk i stilen samtidigt som den är robust,
fyllig och komplex.
BAROLO LA MORRA, TREDIBERRI 2016
Italien/Piemonte. Nebbiolo.
Floral och fruktdriven Barolo med flera lager av komplexitet. Körsbär, rosenblad, plommon,
torkade örter och läder med ett anmärkningsvärt aromatiskt djup.

1095,-

BAROLO VIGNA GATTERA, REVELLO FRATELLI 2016
Italien/Piemonte. Nebbiolo.
Intensiv rubinröd färg. Doften är stor med inslag av mogna plommon, körsbär, läder,
parfym och torkade blommor. Ett elegant, välkomponerat vin med lång balanserad
eftersmak. En ung och klassisk Barolo

1149,-

