
 
 

MOUSSERANDE - VINER PÅ GLAS: GLAS 12 CL, FLASKA 75 CL 
 

CAVA RODESTUI BRUT  139,- / 695,- 
Spanien/Katalonien. Xarel-lo, Macabeau, Parellada 
Ren, fräsch och citrus-pigg, precis som en Cava ska vara. 
 
CHAMPAGNE CHARLES ELLNER GRANDE RÉSERVE 2015 169,- / 845,- 
Frankrike/Champagne. Chardonnay, Pinot Noir.  
Årgångschampagne som legat hela 84 månader på sin jästfällning. Frisk syra och fin                                  
mineralitet samt smak av rostad brioche, kex och röda äpplen. 
 
PROSECCO EXTRA DRY, SUTTO WINE NV 699,- 
Italien/Treviso. Glera. 
Lätt, gott och mycket piggelin. Mjuka och balanserade toner av persika, päron och vilda blommor 
 
RIESLING SEKT SOLTER NV 699,- 
Tyskland/Rheingau. Riesling. 
Tysk sekt gjord enligt champagnemetoden på 100% riesling. Frisk doft med inslag av persika,                          
melon, gula äpplen, gröna päron, nektarin, subtil och balanserade toner av brioche. Smaken                              
är koncentrerad med mjuk mousse. Vit persika, citrus, apelsinblomma, grapefrukt.  
 
CHAMPAGNE PANNIER BRUT TRADITION NV  849,- 
Frankrike/Champagne. Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier.  
En klassisk champagne med härlig mousse, brödiga toner och frisk syra. 
 
CHAMPAGNE LA CHOUETTE BLANC DE NOIR BRUT NV 869,- 
Frankrike, Champagne. Pinot Noir, Pinot Munier  
Torr doft och smak med äpplighet, citrustoner och kexig brödighet 
Fruktig, mycket frisk smak med inslag av gula äpplen, nötter, vit choklad och grapefrukt.                                  
 
CHAMPAGNE GUY CHARBAUT CUVÉE DE RÉSERVE BRUT PREMIER CRU NV 869,- 
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. 
 
HARROW & HOPE NV 899,- 
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. 
 
HARROW & HOPE BLANC DE BLANC 2014 925,- 
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. 
 

  



 
 

VITA VINER - VINER PÅ GLAS: GLAS 15 CL, FLASKA 75 CL 
 
SANKT ANNA RIESLING PUR MINERAL TROCKEN 2021 149,- / 629,- 
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. 
 
SAUVIGNON BLANC TOURAINE, DOMAINE DE LA CHAISE 2021 159,- / 679,- 
Frankrike/Loire. Sauvignon Blanc. 
Klassisk torrt och krispig Sauvignon från Touraine med en fruktig karaktär och inslag av                             
krusbär, tropiska frukter. Klingande ren smak med mineralitet och balanserad syra. 
 
MURALHAS DE MONÇÃO BRANCO 2021 169,- / 719,- 
Portugal/Vinho Verde. Alvarinho, Trajadura. 
Ett härligt vin med mycket drickglädje. Smak av iskall melon, lime och citrus.  
Här förs våra tankar till en syrarik, pärlande lemonad med en läskande salt finish.  
Perfekt vin att svalka sig med. 
 
QUINTO BELLONE 2021, CINCINNATO 169,- / 719,- 
Italien/Lazio. Bellone 
Vinet har läcker fruktighet i doft och smak. Här finns gul frukt, persika, drag av havtorn och                                
örter samt fin mineralitet och lite sälta i en karaktärsfull mix. Den lokala druvan Bellone odlas                   
ekologiskt och trivs fint i den vulkaniska och leriga jorden söder om Rom. 
 
CHENIN BLANC L'ORIGINELLE, DOMAINE DE LA CHAISE 2020  179,- / 749,- 
Frankrike/Loire. Chenin Blanc. 
En fint fruktig doft av citrus, gråpäron, ett anslag av tropiska frukter och en diskret mineralton.                        
Smaken är koncentrerat fruktig, mycket frisk och har en härlig sälta och en spännande                           
eftersmak av salmiak och saltlakrits. 
 
STOCKWERK GEYERHOF 2021 179,- / 749,- 
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. 
 
CH SUBSTANCE 2019, HOUSE OF SMITH 179,- / 769,- 
USA/Washington State. Chardonnay. 
Härlig doft av mogen citrus, persika, frisk mineralitet och ekfatstoner. Smaken är elegant  
och rik av fin gul frukt såsom citrus och persika. Frisk syra och toner av flinta som ger 
komplexitet till vinet. Ett riktigt gott matvin! 
 
CHABLIS DOMAIN BESSON 2021 189,- / 799,- 
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.  
 
 
 
 



 
 

ALPI RETICHE BIANCO 2020, LA SPIA 209,- / 799,- 
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. 
 
VIRÉ CLESSÉ 2020, DOMAINE ANDRÉ BONHOMME 219,- / 829,- 
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.  
 
MUSCADET SUR LIE BRETONNIERE 2019, MAISON FOUCHER 549,- 
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. 
 
HASEL GRÜNER VELTLINER 2018 599,- 
Österrike/Kamptal. Grüner Veltliner. 
Glimrande gröngul färg med tydlig doft av gula och gröna äpplen med underliggande kryddiga                       
toner. I smaken mogen frukt och en elegant kryddighet. Tät och komplex smak med fin längd. 
 
BORDEAUX CHÂTEAU BOURDICOTTE 2018 599,- 
Frankrike/Boredaux. Sauvignon Blanc, Sémillon, Muscadelle. 
Château Bourdicotte är ett komplext och aromatiskt vin, fullt av citrusaromer med en härlig                         
mineralitet och en fräsch blommighet av rosenknoppar. 
 
SANDRO DE BRUNO SOAVE 2020 629,- 
Italien/Veneto. Garganega. 
Tydlig doft av mineralitet och 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. 
 
CÔTES DU JURA CHARDONNAY, FRUTITIERÉ VINICOLE D´ ARBOIS 2018 669,- 
Frankrike/Jura. Chardonnay. 
Här bidrar Juras speciella jordmån av kalk och märgel en härlig frisk smak med inslag av                             
gula äpplen, bivax, päron, örter, mineral, nötter och citron 
 
LETH FAMILIEN RESERVE GRÜNER VELTLINER 2021 689,- 
Österrike/Wagram. Grüner Veltliner. 
Fruktig något kryddig smak och doft med inslag av gula päron, vitpeppar, persika, örter,                        
mandarin, honungsmelon och lime.  
 
CA´ DEL MAGRO, MONTE DEL FRÀ 2016 699,- 
Italien/Veneto. Garganega, Trebbiano Toscano, Cortese, Incrosio Manzoni mfl. 
Ca’ del Magro bjuder på stor doft av gröna äpplen, saffran, exotisk frukt och en lätt blommighet.                 
Mycket aromatiska smaker av saffran, ananas, persika, citrus och en lätt jästighet som balanseras                 
fint av en mineralton. Vinet är koncentrerat och har en lång eftersmak 
 



 
 

BERNARD FOUQUET, LE MARIGNY 2016 739,- 
Frankrike/Loire, Chenin Blanc. 
Vinet har en härlig doft av päron, citron, gula plommon och även en viss blommighet. Syran är             
ordentligt frisk, men tonas ner av vinets textur som kommit av fatlagringen och vinets tid på     
jästfällningen. Här finns stor smak av mogna citroner, päron, integrerade fattoner och en snygg  
mineralitet som dröjer sig kvar länge. 
 
LEONHARD ÖLBERG RIESLING SPÄTLESE TROCKEN 2015  749,- 
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.   
 
ATLANTIS WHITE 2019, ARGYROS  749,- 
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. 
 
BENJE BLANCO 2018, ENVINATE 759,- 
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. 
 
TRENZADO 2020, SUERTES DEL MARQUÉS 779,- 
Spanien/Teneriffa. Listan Blanco 90%, Pedro Ximénes 4%, resten lokala druvor. Naturvin. 
Vulkanisk jord som ger en tydlig reduktiv doft av svavel. Över 100 år gamla rankor som ger en                     
stark känsla av sitt ursprung. Vinet har en härlig fetma i texturen och i smaken finns både                   
mineralitet, kalk och sälta. Vinet buteljeras utan klarning och filtrering. Trenzado betyder fläta                       
och har att göra med det speciella sätt på hur man binder upp rankorna. 
 
THE EMPEROR PROBUS VIOGNIER 2016, HILTON VINEYARDS   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. 
 
CHABLIS PREMIER CRU VALLIONS, DOMAIN BESSON 2018 899,- 
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. 
 
 
 
 
 

  



 
 

ORANGEVINER - VINER PÅ GLAS: GLAS 15 CL, FLASKA 75 CL  
 
Á LARANJA MECÂNICA 2019, FITAPRETA 189,- / 739,- 
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                      
efter en veckas skalkontakt. Vinet är varsamt och naturligt stabiliserat, men inte filtrerat.  
 
TRAGOLARGO 2022, CASA BALAGUER 189,- / 739,- 
Spanien/Alicante Moscatel, Malvasia. Naturvin 
Gyllene gul färg med en komplex fruktig doft och smak av mango, persika samt av mogna                       
apelsiner och dess skal. Generös i smaken med bra skjuts i syran och viss härlig sälta.   
Jäsningen har skett med skalkontakt under 30 dagar med druvans egen naturliga jäst. 
 
RKATSITELI QVEVRI, 2016, MILDIANI 799,- 
Georgien/Kakheti. Rkatsiteli. Naturvin.  
Nyanserad, något utvecklad doft med inslag av aprikos, gula päron, mimosablommor, galiamelon,                
nötter och apelsinskal. Nyanserad, något kryddig smak med liten strävhet, inslag av vinteräpplen, 
vitpeppar, aprikos, honung, nötter och apelsinskal. Självjäst vin som fått mogna i nedgrävda qvevri                 
med skalkontakt i 6 månader.  
 

 

 

ROSÉVINER - VINER PÅ GLAS: GLAS 15 CL, FLASKA 75 CL 

BACIOROSA APPASSIONATO ROSÉ 2020, TOMMASI  149,- /159,- / 669,- 
Italien/Veneto. Corvina, Rondinella, Mollinara.  
Baciorosa betyder "den rosa kyssen" och den här kyssen har en härlig fruktig smak av                      
vattenmelon, aprikos, smultron och blodapelsin. Mums! 
 
BARDOLINO CHIARETTO 2021, MONTE DEL FRÀ 169,- / 719,- 
Italien/ Veneto. Corvina, Mollinara, Rondinella.  
Vinet har fina nyanser av röda bär såsom hallon och röda vinbär, nektarin, aprikos och melon,                       
färska örter och vita blommor samt en viss kryddighet. Smaken är härligt läskande och bärig,                        
med en bra syra som håller ihop vinet. En överlägsen vinnare i vårt stora rosévinstest. 
 
ROSÉ DE PURCARI 2021, PURCARI 189,- / 769,- 
Moldavien/ Stefan Vodă. Cabernet Sauvignon, Merlot och Rara Neagra.  
Från Ștefan Vodăs bördiga kullar i sydliga Moldavien kommer Rosé de Purcari.                                                    
Ett väldigt gott och spännande rosévin. Tydlig doft och smak av drottningsylt. Bärig mycket                          
frisk smak med inslag av hallon, smultron, blodgrape, röda vinbär och örter. Väldigt gott! 
 

  



 
 

RÖDA VINER - VINER PÅ GLAS: GLAS 15 CL, FLASKA 75 CL 
 

VALMONT ROUGE 2018, PAUL MAS  149,- / 629,- 
Frankrike/Languedoc. Grenache, Carignan, Syrah, Merlot.  
Ett härligt, fruktigt rödvin med rund skön smak av plommon, hallon och en lätt kryddighet 
 
CAMPO ALTO CRIANZA RIOJA, BODEGAS VALDELACIERVA 2018 169,- / 719,- 
Spanien/Rioja. Tempranillo 
Nyanserad doft med inslag av röda bär, fat och en viss rökighet. Smakrikt vin med finstämd                                     
frukt av röda bär som jordgubbe och körsbär. 
 
IRONSTONE SYRAH 2015, HILTON VINEYARDS 169,-/ 719,- 
Sydafrika/Stellenbosch. Syrah. 
En prisad och välgjord Syrah med fin fyllighet med inslag av röd frukt, mörka skogsbär                             
och peppar. Vinet har lagrats på fransk ek i 20 månader och har en mjuk och välbalanserad 
tanninstruktur. 
 
MAS DE SUBIRA 2019 179,- / 749,- 
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. 
 
VERQUIERE RASTEAU 2019 179,- / 749,- 
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 BARBERA DÁSTI, CASCINA SAN MICHELE 2021 179,-/ 749,- 
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.  
 
CLAY CREEK VINEYARD, PINOT NOIR 2020 179,- / 749,- 
USA/Kalifornien. Pinot Noir.  
Bärig och kryddig, mjuk smak av mogna kryddiga jordgubbar, röda bär och fin fatkaraktär                       
med inslag av kaffe och tobak. En kaxig Pinot som är lätt att tycka om. 
 
CS SUBSTANCE 2019, HOUSE OF SMITH 179,- / 769,- 
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. 
 
LANGHE NEBBIOLO 2019, RUSÉL 179,-/ 749,- 
Italien/Piemonte. Nebbiolo. 
Handskördade druvor från de kalkrika jordarna kring byarna Treiso och Barbaresco som ger                             
en härligt kryddig doft med fatkaraktär, inslag av torkade körsbär, björnbär, lakrits, pomerans                        
och ceder. Smaken är kryddig med fatkaraktär, körsbär, björnbär, kanel, ceder och chark.  



 
 

 
CHIANTI CLASSICO RISERVA 2018, TERRENO 189,-/ 799,- 
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 byn Greve i Chianti. 
 
CONDE DE SAN CRISTOBAL 2019, MARQUÉS DE VARGAS 189,- / 799,- 
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. 
 
CHATEAU BIANCA PINOT NOIR 2018 189,- / 799,- 
USA/Oregon Willamette Valley. Pinot Noir.  
Mjuk och härlig Pinot Noir, fylld av sötfruktiga aromer som mogna hallon, svarta körsbär, 
kryddiga kaneltoner, lite vanilj, ceder, nougat med en släng av viol. Mycket lena tanniner 
som smälter på tungan och på slutet en snygg och lång finish.  
 
RUBICONDO, ROSSO VERONA 2020, CA´BOTTA 189,- / 719,- 
Italien/Verona. Corvina, Rondiella, Merlot. 
Rik smak av mogna körsbär, aronia, soltorkade bär och marsipan med choklad, örter och tobak i 
eftersmaken.  
 
BEAUJOLAIS VILLAGE LA SAMBINERIE 2020, DOMAINE RICHARD ROTTIERS 195,- / 769,- 
Frankrike/Beaujolais. Gamay.  
Beaujolais tillverkad med traditionell kolsyrejäsning för att framhäva den härliga unga                                
frukten i Gamaydruvan. Josig, rödfruktig och lite kryddig. Mums! 
 
ETNA ROSSO PIETRARIZZO, TORNATORE 2018 199,- / 769,- 
Italien/Sicilien. Nerello Mascalese. 
Vacker rubinröd färg, en delikat och en nyanserad, kryddig, något parfymerad smak med                            
inslag av fat, mörka körsbär, rökig mineral, rosor, jordgubbar, nougat, nypon och tobak.  
Smaken är elegant med bra struktur och nyansrikedom där den röda bärigheten balanseras väl                         
av tanniner, syra och mineralitet.  
 
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. 
 
ROSSO DI MONTALCINO, DONATELLA 2018 199,- / 769,- 
Italien/Toscana. Sangiovese. 
Här finns massor av mogen röd frukt, körsbär, hallon och björnbär som blandas med behagliga                
toner av blomster och viol. Tanninerna är silkiga och komplexa med lång djup och fin avslutning                       
av den mörka frukten.  
 
 
 
 
 



 
 

VENTUM 2016, CAN AXARTELL  209,- / 799,- 
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.  
 
VER SACRUM GSM, 2021   209,- / 799,- 
Argentina/Mendoza/Uco Valley. Garnacha, Syrah, Monastrell. Naturvin 
Doften påminner oss om hösten, med toner av skog, svamp och teblad. Här finns även mörka                  
bär som björnbär och mogna körsbär tillsammans med en lätt doft av läder och torkad timjan.                     
Smaken är josig med röda bär med lätta fina tannier och en hög syra. Förbered dig på en härligt                    
kaxig kick med en tusch av något som kan beskrivas som Redbull.   
 
DRY CREEK VALLEY ZINFANDEL 2014, FRITZ ESTATE 209,- / 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  
 
PILLARS, HASKELL 2013 219,- / 849,- 
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!  
 
LA LUNA, AVONDALE 2016 219,- / 849,- 
Sydafrika/Paarl. Petit Verdot, Malbec, Merlot, Cab Sauvignon, Cab Franc 
Avondales Bordeauxblend är ett smakrikt vin med finess och elegans. Vinet har en djup färgton,                        
en intensiv fruktighet och fin mineralitet. Doften är stor av svartvinbär, ceder och tobak.                       
Tanninerna är mjuka och i smaken finns mörka bär, plommon och mocca. Så himla gott! 
 
BARBARESCO DEMARIE 2018 219,- / 849,- 
Italien/Piemonte/Roero. Nebbiolo. 
Fin tegelröd färg och en komplex, intensivt fruktig, mogen och kryddig doft. Fyllig och elegant                       
smak med toner av viol, rosor och körsbär, samt även med inslag av äpple. I eftersmaken                              
finns både vanilj, kanel och grön paprika. 
 
LA VOLPE E LÚVA, RICASOLI 2019 229,- / 849,- 
Italien/Bolgheri, Toscana. Cabernet S, Merlot, Cabernet F, Petit Verdot,  
Supertoskanare med en härlig doft av röd frukt, körsbär, jordgubbar och plommon.                             
Välintegrerade tanniner, inslag av björnbär, vanilj, viss pepprighet och en balanserad syra                         
som ger en lång eftersmak. 
 
AMARONE DELLA VALPOLICELLA, ANTICHE TERRE VENETE 2018 235,- / 959,- 
Italien/Veneto. Corvina, 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 DEMARIE 2018 245,- / 959,- 
Italien/Piemonte/La Morra. Nebbiolo. 
Kungen av vin och vin för kungar. Här trängs vilda rosor, viol, körsbär, hallon, jordgubbar med                         
lakrits, svartpeppar, mörk choklad, tobak och cederträ. Hög syra, fina tanniner och lång eftersmak. 



 
 

 
SAM MIRANDA 2018  669,- 
Australien/Victoria. Tempranillo, Sangiovese, Barbera 
Mycket mjukt, generöst och fylligt vin med bra kropp och rika aromatiska smak- och doftaromer                            
och med lena tanniner och snygga fruktiga toner av mogna svarta körsbär, svarta vinbär, plommon                    
och cederträ och med kryddiga, örtiga inslag. 
 
NERD 2021, FERRO 13 719,- 
Italien/Sicilien. Nero d´Avola 
Ungdomlig fruktig smak med inslga av körsbär, björnbär, kryddor och vanilj. Druvorna växer                          
på vingårdarna runt Syrakusa och har fått jäsa på temperaturkontrollerade ståltankar.  
 
GRICOS, GRIFALCO 2018  719,- 
Italien/Basilikata. Aglianico.  
Vulkaniskt vin med doft och smak av mörka körsbär, blåbär, mocka och aningen eukalyptus. Vinet är                
friskt men samtidigt kraftfullt och smakrikt med tydliga men mjuka tanniner och med stor mineralitet. 
 
BREAD & BUTTER, PINOT NOIR 2020   749,- 
USA/Kalifornien. Pinot Noir.  
Kryddig, nyanserad smak med fatkaraktär, inslag av jordgubbar, kryddnejlika, lakrits. smultron,                            
sandelträ och vanilj. Det här vinet är lätt att tycka om. 
 
MANOELLA, WINE & SOUL 2018 759,- 
Portugal/Douro. Touriga nacional, Touriga franca, Tinta roriz, Tinta francisca.  
Doften är stor av mogna röda bär såsom hallon och jordgubbar samt en fin kryddighet. I smaken                        
hittar man fin frukt, röda bär såsom hallon och en fin moccaton som dröjer sig kvar länge. 
 
SMALL WONDER PINOT NOIR 2021 769,- 
Australien/Tasmanien. Pinot noir.  
Cool climate wine från Tasmanien med en fin röd färgton, nyanser av friska röda bär, som hallon, 
jordgubbar och vinbär samt en liten kryddighet. Ceder och sandelträ ger drag av fat och bidrar till                     
en fin inramning av den unga fruktigheten. 
 
CHÂTEAU CLARISSE CASTILLON BORDEAUX 2016 849,- 
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! 
 
MORGON CÔTE DU PY 2019, JEAN FOILLARD 949,- 
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. 
 
LANGHE NEBBIOLO 2020, SAGACE, 1 liter  949,- 
Italien/Piemonte. Nebbiolo. 
En nebbiolo med hög klunkabilitet. Charmig och rödbärig men ändå med struktur och finess.                     
Kryddig, nyanserad smak med fatkaraktär, körsbär, nypon, ceder, kanel, pomerans, kakao och vanilj. 
Handplockade druvor som fått spontanjäsa med ca 40 dagars skalkontakt. Vinet lagras på stora                
gamla ekfat i 14 mån innan den får vila på betong fram till buteljering som görs utan filtrering.  
Ett riktigt hantverksvin!   
 
 



 
 

BAROLO LA MORRA, TREDIBERRI 2016 959,- 
Italien/Piemonte. Nebbiolo. 
Floral och fruktdriven Barolo med flera lager av komplexitet. Körsbär, rosenblad, plommon, 
torkade örter och läder med ett anmärkningsvärt aromatiskt djup. 
 
CHIANTI CLASSICO RISERVA, NITTARDI 2015 989,- 
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.                 
Ett stort vin med lång eftersmak som endast tillverkas av de allra bästa årgångarna 
 
NUITS-ST-GEORGES ”EN LA PERRIÈRE NOBLOT” 2018,  
DOMAINE MACHARD DE GRAMONT 989,- 
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. 
 
BAROLO VIGNA SANTA CATERINA 2018, GUIDO PORRO 1049,- 
Italien/Piemonte/Serralunga dÁlba.  Nebbiolo. 
Elegant och rödyppig Barolo av gamla skolans snitt med välintegrerade tanniner och bra tryck i                  
syran. Santa Caterina är monopolvingård vilket innebär att Guido Porro är ensam om detta              
fantastiska vingårdsläge.                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  


