Mousserande Viner
Le Dolci Collini Prosecco Brut – Italien, Venetien
En frisk och fräsch Prosecco med fruktiga inslag av gröna äpplen och citrus. Delikat
och livligt med En pigg syra med fruktig smak av grapefrukt och citrus. Perfekt som
aperitif och även till ost & charkuterier.
85:85:-/395:/395:Franschhoek Brut Royal - Sydafrika
Vinmakare på denna en av Sydafrikas främsta är välkända JD Rossouw, en rising star i
Sydafrika, microklimatet i dalen är unikt och ger fantastiska viner. Detta mousserande
vin som produceras enligt Champagnemetoden är ljust gyllengult med delikata, livliga
bubblor. Doft av citronmousse och mandelbiskvier tillsammans med citron och apelsinskal. Rik, karaktäristisk smak med inslag av citrus och tropisk frukt, fina mineraler
med en välbalanserad avslutning. Passar perfekt som aperitif, fantastisk till löjromstoast
och ostar. 85:85:-/395:/395:Masi Moxxé Brut 2016 – Italien
Pinot Grigio & Verduzzo
Masi är först med att kombinera de två unika metoderna och skapa ett helt nytt och
unikt kvalitetsvin. Masi Moxxé är ett friskt, pärlande vin med gnistrande gyllene
guldig färg. Vinet är torrt och aromatiskt med mogna frukttoner, citrus och gröna äpplen. Fina och långlivade bubblor. Passar till aperitif, även till våra goda sallader, ost &
charkuterier.
85:85:-/395:/395:-

Mousserande Viner
Perelada Cava Brut Reserva - Spanien
40% Macabeo , 30% Parrelada och 30% XarelXarel-Lo
Spanska kungahusets utvalda Cava! Små, små bubblor som stiger som fina pärlband i
glaset. Delikata blommiga och fruktiga aromer med mognadston. Vinets fina struktur
och eleganta arombredd ger en personlig Cava som smakar perfekt tillsammans med
ostar och goda tapas tilltugg!
95:95:-/450:/450:Chic Barcelona Brut - Spanien
Macabeo 35%, Xarello 35%, Parellada 30%
Pere Venturas vingård ligger i Cavas huvudstad Sant Sadurní d’Anoia. En
kvalitetsmedveten Cava producent som har mottot “ Ett bra vins födelse börjar i
Vingården”. Gröngul färg med fina små eleganta bubblor och med strimmor av guld.
En frisk och härlig doft med inslag av citrusfrukter. Smaken är elegant och distinkt
med smak av citron, lime och frukt med en härlig syra. Passar perfekt till aperitif och
givetvis en perfekt partner till tapas.
85:85:-/395:/395:Pere Ventura Tresor Brut Reserva – Spanien
40 % XarelXarel-lo, 40 % Macabeo, 20 % Parellada
Pere Ventura är en modern och kvalitetsmedveten Cava producent som har mottot “ Ett
bra vins födelse börjar i Vingården”. En läcker knastertorr Cava, mycket stiltypiskt vin
med inslag av mineral, gula äpplen, bröd och grapefrukt. Smaken är frisk, aningen
brödig med inslag av äpplen, jäst och grapefruktskal. Passar fint till aperitif, ost &
chark och Tapas.
95:95:-/450:/450:Pere Ventura Tresor Brut Rosè - Spanien, Penedès 100% Trepat
En härlig rosé cava med mycket smak. Bärig, generös doft med inslag av röda vinbär,
körsbär, mineral och en liten gräsighet. Torr, mycket bärig och frisk smak med inslag
av smultron, röda vinbär, kex, blodgrapefrukt och örter. Fantastisk till charkuterier &
ostar, perfekt till tapasbrickan!
95:95:-/450:/450:-

Mousserande Viner
Ferrari Organic NV – Italien Chardonnay 100%
Det är med stolthet man nu introducerar nyheten Ferrari Organic som är ett vin som
kommer från vingårdar där naturlig gödsel och kompost ersätter konstgödning och där
inga kemiska bekämpningsmedel kommer till användning. Ferrari Organic är mycket
komplext och elegant med fin fruktighet och frisk fräschör. Doften är intensiv med inslag av mogna gula äpplen, vilda vita blommor och en delikat jästton. Det färdigjästa
vinet får, precis som i Champagne, en andra jäsning på butelj. Här har vinet vilat i hela
36 månader på sin jästfällning och det färdiga resultatet är ett prestigevin av högsta
kvalitet. Ett festligt vin för alla tillfällen, men också tack vare sin rika smak ett alldeles
utmärkt matvin till rätter av fisk, skaldjur eller ljust kött. 105:105:-/495:/495:-

Mousserande Rött
Rosso Fosco Lambrusco D.O.C. - Italien
Ett härligt rött mousserande vin från Modena i Italien, där Lambrusco hör hemma.
Härligt friskt vin med fin frukt och syra, delikat smak av röda bär. Från regionen Emilia Romagna, där Parmigiano, Parmaskinka hör hemma och anses vara Italiens matmecka. Här dricker man Labrusco kylt till antipasto som charkuterier & ostar, passar
perfekt till detta! 85:85:-/395:/395:-

Mousserande Rosé
Le Dolci Collini Spumante Rose´Rose´- Italien, Pavia
Livligt och lätt rosé bubbel med härligt bärig smak av smultron, jordgubbar och citrus.
Passar som aperitif, till alla våra goda sallader och även ost & charkuterier. 85:85:-/395:/395:Monte Rossa Flamingo Rosé _ ItalienItalien-Franciacorta
Chardonnay 60 %, Pinot Noir 40 %
Franciacorta är både namnet på ett vindristrikt och ett vin – nämligen Italiens allra
bästa mousserande vin som brukar jämföras med Champagne. Monte Rossa, som grundades av vinentreprenörerna Paola och Paolo Rovetta, anses idag som Franciacortas
främsta producent. Flamingo har en vackert blekrosa färg och en fin mousse. I doft och
smak finns röda sommarbär, citrus och en elegant brödighet. Vinets rosa färg är framtagen med Saignéemetoden och kommer alltså från pressningen av Pinot Noirdruvorna. Passar som aperitif men fungerar även mycket bra tillsammans med ostar &
charkuterier.
105:105:-/495:/495:-

Champagne
Pierre Péters Cuvée de Réserve Blanc de Blanc - Frankrike

Chardonnay

Denna champagne producent som är en god vän till oss har utsetts som en av de främsta i Champagne, även enligt
Richard Juhlin som säger: Ett oupptäckt guldkorn!En Blanc de Blanc 100% Chardonnay som är en blend av flera olika
årgångar med vin från särskilt utvalda Grand Cru Vingårdar i Côte des Blancs. Fruktig och blommig doft med inslag
av citrus, elegant frisk, fruktig och brödig med inslag av citrus, persika, nougat och äpple. Rekommenderas som aperitif, till ost och fantastisk till Löjrom.
125:125:-/750:/750:André Clouet Silver Brut Nature

Pinot Noir

Champagneproducenten som är en av de främsta på Pinot Noir, ligger i Grand Cru byn Bouzy. Detta är en knastertorr
champagne med extra låg dosage som framhäver vinets höga kvalitet, no makeup! 25% av vinet är av årgång 2010,
25% av årgång 2011 och resterande 50% består av en vins de réserve på 10 olika årgångar. Doften är rikmoch generös med fin nötighet, torkad frukt och rostat bröd. Smakrikt och välbalanserat med en frisk syra, fräsch frukt och inslag av vinteräpplen, nötter, mineralton och brödighet. Ett vitalt, livligt vin med stor kropp, solmogen frukt och perfekt balans. Passar som aperitif och även perfekt till goda ostar & charkuterier. 125:125:-/750:/750:Roederer Brut Premier – Frankrike
Chardonnay, Pinot Noir och Pinot Meunier
Att Louis Roederer tillhör de allra främsta Champagnehusen är alla överens om! En fantastisk Champagne som alltid
får bästa betyg! Ljusgul färg med stor, fruktig och nyanserad doft med inslag av citrus och lätt brödighet. Elegant, fyllig, frisk och fruktig smak med citruston och bra längd. Champagnen är en blend från 6 års skördar varav en del
kommer från Louis Roederer Reserve-viner som mognat på ekfat i flera år. Passar som aperitif eller till goda ostar &
charkuterier samt fisk- och skaldjursrätter. 125:125:-/750:/750:Beaumont des Crayères Fleur de Prestige Vintage Brut 2004 - Frankrike
50% Chardonnay, 40% Pinot Noir och 10% Pinot Meunier.
I hjärtat av Champagne nära Epernay ligger denna ytterligare en av våra favoriter. Just denna raritet är en årgångs
champagne från 2004 som är helt makalöst bra! En utvecklad doft med nyanser av gula och röda äpplen, persika,
citrusskal, mineral, nötter, örter, choklad och rostat bröd. Smaken är torr, fyllig med frisk syra. En välbalanserad
champagne med lång och elegant avslutning. Lagrad på jästfällning 12 år. En fantastisk champagne som gjord att
njuta till mat.
125:125:-/750

Champagne Rosé
André Clouet Rosé – Frankrike
Pinot Noir
Detta är en av de bästa Champagne producenterna som enbart producerar champagne på 100% Pinot Noir. I grand
cru-byn Bouzy ligger några av Champagnes främsta Pinot Noir vingårdar. En av dem är just André Clouet som vet
exakt var de bästa druvorna växer, vi vågar påstå att detta är Pinot Noir Champagne kungen! En ungdomlig, fruktig
doft med inslag av rostat bröd, nötter och jordgubbar. Mycket frisk, fruktig Champagne med inslag av hallon, jordgubbar Och rostade nötter. Lång elegant eftersmak. Rekommenderas som aperitif, läcker till Delice de Bourgogne med
röda bär, prova till Rödbetspizzan och givetvis till ost & charkbrädan.
125:125:-/750

Vita viner
Mulderbosch Sauvignon Blanc 2015 – Sydafrika
Mulderbosch har på rekordkort tid skapat sig ett rykte som en av Sydafrikas förnämsta
vinproducenter. De är i Sverige välkända för sitt fantastiska rosévin, men det är de vita
vinerna som dominerar. Vin bibeln Platters korade deras Sauvignon Blanc till Sydafrikas bästa och även deras övriga viner har fått höga betyg. Detta härliga vin har en intensiv doft av tropiska frukter, en aning fikon, krusbär och grönpeppar, men också en
gräsighet och toner av nässlor. Kraftfullt och krispigt vin som passar perfekt till getost
och vår Chevré Chaud på valnötsbröd. 85:85:-/395:/395:Mulderbosch Chenin Blanc Steen Op Hout 2015 – Sydafrika
Sydafrikas nationaldruva bland de vita! Denna Chenin Blanc produceras lite annorlunda vis mot många andra sydafrikanska Chenin Blanc viner. Druvor väljs ut från
lågavkastande bush-vines används och ger svalare klimat med bästa förutsättningar för
perfekt mognad. I den slutliga blenden tillsätts 3% Viognier för att runda av den torra
Chenin Blancen. Ett härligt vin med ren frisk frukt med inslag av passionsfrukt, mogna
päron och en rund balanserad ek karaktär. Fantastiskt till lagrade hårdostar och även
god till charkuterier, härlig till vår Gourmetpizza med rotfrukter och Taleggio.
85:85:-395:395:Mulderbosch Chardonnay 2014 – Sydafrika
Denna Chardonnay får ligga på jästfällning i ståltank och lagras sedan på ekfat 12 månader. En härlig doft av frukt som päron, äpple och citrus som bildar en spännande
kombination av vanilj från ek, nötter & mandel. Vinet är friskt och krispigt med inslag
av ananas och melon med en fyllig, gräddig smak och mjuk ek. Passar fint till våra ostar som Appenzeller och Gruyere och fin till Cesare sallad med kyckling.
85:85:-/395:/395:Catena Chardonnay 2015 Mendoza Argentina
Från Argentina kommer några av Sydamerikas särklassigt bästa viner, som utan problem konkurrerar med det allra bästa världen i övrigt kan producera. Mannen som
kan ta åt sig större delen av äran är utan tvekan Nicolás Catena. Revolutionär har han
kallats med sina - i andras ögon - vilda idéer och sin outtröttliga jakt på detaljer för
att skapa enastående viner. Ljust, gyllengul färg med gröna reflexer. Doften bjuder
citrusaromer och inslag av mineral med en svag ekfatston. Smakrik frisk frukt med inslag av gröna äpplen, citrus och toner av grape. Vinet har lagrats cirka nio månader på
franska ekfat. Passar perfekt till ost & charkuterier, smakrika fiskrätter, ljust kött, som
kalv, fläsk och kyckling.
95:95:-/450:/450:-

Vita viner
GB Riesling Sauvage 2015 – Tyskland
Georg Breuer är en av de främsta vin producenterna av tysk Riesling och Rheingau har
kallats den tyska vinvärldens gräddhylla. Just denna Riesling vin har av vinjournalister
de senaste åren utsetts som Årets vita vin flera år i rad. Ett krispigt, torrt, och stramt vin
med en elegant Riesling ton. Smakrikt och fruktigt med viss fetma i eftersmaken. Ett
fantastiskt vin som passar till mycket, vi rekommenderar till våra trevliga ost & charktallrikar.
85:85:-/395:/395:Urbanihof Grüner Vetliner Classic 2013 – Österrike
Grüner Veltliner är Österrikes "nationaldruva" och har på senare år fått mycket internationell uppmärksamhet för sina friska, fruktiga och lite kryddiga viner. Urbanihof är
en kvalitetsproducent som varit med redan under Napoleons tid. Kryddig, fruktig doft
med inslag av päron, vitpeppar,persika och citrus. Smaken är torr, ungdomlig och frisk
med inslag av päron, honung och kiwi. Vinet är något mineraliskt med en liten pepprighet och lätt sötma. En klassisk Grüner Veltliner, ett vitt fylligt vin som passar utmärkt till matiga sallader, ost & charkuterier. 85:85:-/395:/395:Urbanihof Riesling Wagram 2013 - Österrike
En härlig Riesling med mycket smak. Aromatisk härlig fruktig doft med inslag av
mogna päron, persika örter och citrus. Smaken är torr, frisk och fruktig med inslag av
honungsmelon, gröna äpplen, lime och mogna päron. Passar fint till ost & charkuterier, kryddig mat och skaldjur.
85:85:-/395:/395:Domaine Boutinot La Fleur Solitaire Côtes du Rhone Blanc -Frankrike
I södra Rhonedalen i byn Cairanne ligger vingården Domaine Boutinot. Morvane Cellier är vinmakare och arbetar året runt i vingården för att få fram en så bra kvalitet
som möjligt. Domaine Boutinots ledord är ”Fide et Arte” vilket betyder tro på konsten.
Man köper in druvor från utvalda odlare i södra Rhonedalen. Alla sorterna plockas och
pressas separat samma morgon som man plockar dem. Trevligt fruktigt vin med fatkaraktär. Smak av citrus, persika, inslag av florala toner och smör. Passar utmärkt till
chark & ost!
85:85:-/395:/395:-

Vita viner
Chateau Belleveau la Foret Viognier Roussane 2015, SudSud-Ouest, Frankrike
Från vår egen import av en liten familjeproducent i sydvästra Frankrike kommer detta
fantastiska vin. Härliga aromer av honung, aprikos, rostat bröd med blommiga inslag.
Smaken är komplex med toner av acacia honung, päron och persika, välbalanserat
med en elegant och lång eftersmak, med frisk syra och mineralton. Fantastiskt till
kyckling Cesare sallad, färska getostar, gourmetpizzor och givet till ost & chark.
85:85:-/395:/395:-

Bourgogne Chardonnay Réserve 2014 – Frankrike/Bourgogne
Detta är en härlig Chardonnay från Nuiton-Beaunoy, det enda kooperativet i Côte
d´Or. Odlarna hjälps åt att gemensamt hitta de bästa odlingslägena och störst i fokus
ligger att skapa viner som uttrycker sitt ursprung med finess och elegans. Vinet har
gröna och guldiga nyanser med en tydlig blomdoft och härlig smak av både päron, aprikos och persika. En liten delikat hint av honung kommer i slutet tillsammans med lite
kryddighet. I sann traditionell stil bland Bourgognes vita viner är vinet vackert nyanserat och balanserat. Passar mycket bra till ostar och vår Gourmetpizza med Rotfrukter &
Taleggioost.
115:115:-/495:/495:Quinta De Santiago Alvarhino 2014 – Portugal
Detta underbara vin produceras med äkta kärlek och passion av Joana i Alvarhino, hon
driver ensam denna lilla vingård där hennes farmor producerade vin. Utsett som Portugals främsta Alvarhino! Vi importerar detta och är mycket stolta att kunna erbjuda Er
detta underbara vin. En elegant och komplex doft med toner av mineral, blommigt med
apelsin, jasmin och tropiska frukter som lycheé. Smaken är friskt och fruktigt med en
lång och komplex eftersmak. Ett härligt vin som passar perfekt som aperitif och given
till Ost & Charkbrickan.
85:85:-/395:/395:Pilato Malvazija 2015 Istrien, Kroatien
Vårt eget importerade vin från Kroatien, från en av de främsta producenterna i Istrien,
ligger utanför Porec, vår tillflyktsort hos Alexander. Malvazija från Kroatien är en
traditionell och typisk druva från Istrien. Läkare har forskat om detta vin och konstaterat att just denna druva ger ett vin som är mycket hälsosamt för blodtrycket. Höjer lågt
blodtryck och sänker högt, ett glas om dagen är vårt recept för ett jämnt blodtryck. Ett
härligt torrt vin med frisk och fruktig smak med mineral toner. Passar perfekt till ost &
charkuterier.
85:85:-/395:/395:-

