Röda viner
The Cloud Factory – Pinot Noir – Nya Zeeland Marlborough
Nya Zeelands klimat kännetecknas av sina långa vita moln som ger det uppskattade regnet. Det ger
det perfekta klimatet för vinodling med friska & krispiga viner. En elegant och härlig Pinot Noir
med aromer från röda bär som skogshallon och jordgubbar. Smaken är frisk och kryddig med
fruktig smak av skogshallon, jordgubbar och körsbär, en lätt kryddig eftersmak. Passar fint till
Gourmetpizza med Chevré & Rödbeta och ost & charkuterier. 95:- / 450:Ste Michelle Cabernet Sauvignon 2014 - Washington state USA
Ste Michelle Wine Estates är ett storföretag i vinbranschen på amerikanska västkusten som vunnit
mycket utmärkelser för sina viner. Jäsning sker i ståltank och vinmakaren smakar av vinet 2 ggr
dagligen för ev justering. Lagras 14 månader på amerikanska och franska ekfat. Ett härligt vin generöst på röd frukt i lättillgänglig stil. Bra struktur med fina tanniner med en lång eftersmak. Passar allt från ost, charkuterier, grillat och mörk choklad. 105:-/495:Boutinot Big Top Zinfandel – Kalifornien, USA

The Big Top Zinfandel kommer från Lodi som ligger i Central Valley, som är känt för sina fruktdrivna och smakrika röda viner. Klimatet är mycket varm, så området lämpar sig allra bäst för röda
viner. Ett härligt vin som är torrt, med karaktär av krossad svartpeppar, mörka plommon och robust röd frukt. Runt och välbalanserat med en fin eftersmak. Perfekt till charkuterier, ostar och
även choklad.
95:-/450:Ontanõn Reserva 2005 – Spanien
Tempranillo och Graciano
Produceras av druvor som växer i de vildaste och vackraste odlingarna hos denna stjärnvinmakare
i Rioja. De är spanska hovets leverantör och är en av topp producenterna i Spanien. Odlas på hög
altitud som ger en naturligt frisk syra och mineralitet. Smak av mörka bär, med liten mineralton
och mörk choklad. Lagras 24 månader på ekfat som ger sammetslena avrundning på detta fantastiska vin. Ett suveränt vin till tapas rätter som Serrano skinka och Manchegoost.
105:-/450:Franschoek Cellar Pinotage 2015 Sydafrika Coastal Region
Färgen är mörkt granatröd med ljusa purpurstänk. En stor doft av mörka körsbär, kryddnejlika och
hallonsylt. En mjuk och saftig smak med toner av mullbär. Eleganta fattoner av tobak och kryddor.
Perfekt till goda grillkorvar som Salicchia & Chorizo och charkuterier. 95:- / 450:-

Röda viner
Mas Janeil Le Petit Pas 2014 – Côtes du Roussilon Villages - Frankrike
Grenache, Syrah, Carignan och Mourvèdre

Efter dryga 25 år i vinvärldens topp är Francois Lurton ständigt aktuell och en vinets pionjär. Detta
vin produceras på vingården Mas Janeil, utanför staden Maury, perfekt klimat, jordmån som ger lysande röda viner! Intensiv och elegant doft av mörka bär med florala inslag, lakrits och kryddiga toner. Smaken är välbalanserad och fyllig med mörka plommon, björnbär, mogna körsbär och franska
örter. Suveränt gott till lagrade hårdostar.
105:-/450:Bourgogne Pinot Noir Réserve 2014 - Frankrike
En fantastisk Pinot Noir från Nuiton-Beaunoy och 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. Ett elegant, kryddigt typiskt Pinot Noir vin med inslag av hallon,
körsbär, och fat. Medelfylligt, kryddigt, bärigt med inslag av hallon, blåbär, örter och fat. Silkiga tanniner. Underbart till vår Gourmetpizza med Rödbetor och getost.
115:-/495:Domaine Boutinot Les Coteaux Côtes du Rhône Villages , Frankrike
Grenacheoch Syrah
I södra Rhonedalen i byn Cairanne ligger vingården Domaine Boutinot. Morvane Cellier är vinmakare och arbetar året runt med vingården för att få fram en så bra kvalitet som möjligt. Man använder sig av gamla traditionella metoder, skördar allt för hand, jäsning i öppna jäskar i trä, naturlig jäsning med vildjäst endast från skalet på vindruvan. Elegant vin med smak av röda bär, kryddor och
med en subtil ton av ek. Mjuka tanniner med lång eftersmak. Passar till: Passar fint till charkuterier
och utvalda ostar!
95:- / 450:-

Pilato Teran 2014 Istrien,Kroatien
Apotekarns utvalda med Istriens nationaldruva som är helt fantastisk, detta vin görs i liten volym och
vi har endast ett fåtal flaskor. Frisk och bärig doft med röda vinbär och med en liten örtig ton. Smaken är unik för detta område och dess jordmån med en karaktär av mörka bär som körsbär, björnbär
och körsbärskärnor. Mjuka tanniner och en lång, behaglig eftersmak. Fantastiskt till charkuterier,
ostar och även våra gourmetpizzor.
90:- / 420:-

Röda viner

SPIGALLO CHIANTI – TOSCANA ITALIEN

Sangiovese 80% och Merlot 20%
Från Fattoria il Muro, vår favoritproducent från Toscana! Detta härliga Chiantivin har en fin blommig doft
av röda rosor samt mörka bär som körsbär, svarta vinbär och blåbär. Smaken är härligt frisk med inslag av
mörka bär, välbalanserat med eleganta tanniner. Passar fint till ostar, charkuterier, sallad Caprese och våra
goda gourmetpizzor. 90:- / 425:VIOLATO - TOSCANA ITALIEN
Syrah
Vinet har fått sitt namn efter färgen på Syrah druvan, djup och intensivt lila.Frisk och intensiv doft av
mörka bär med inslag av björnbär och plommon med undertoner av fikon, svartpeppar och viol. Smaken
är frisk, fyllig med silkeslena tanniner, inslag av mörka bär och lätt kryddiga toner. Passar utmärkt till ostar, charkuterier och våra goda gourmetpizzor. Tips till Rödbetspizzan med Chevré! 115:-/495:ROSSO DI MONTALCINO 2015 – TOSCANA – ITALIEN
Sangiovese
Familjen Fanti driver denna organiska vingård med tradition och ett genuint hantverk, deras viner står för
typiskt ursprung från området. Vinet ligger 14 månader på ek från skogarna runt Fontembeau kombinerat
med inslag av slaviskt trä i tunnorna. Intensiv doft som påminner om ett Brunellovin, inslag mörka bär,
kryddor och lavendel. Smaken är intensiv, fruktig med mjuka tanniner och härlig syra. Passar perfekt till
mogna, smakrika ostar, charkuterier som Bresaola. 115:-/495:Chateau Belleveau la Foret Negrette, Mavro 2011, Sud-Ouest, Frankrike

Vår egen import från den lilla vingården i sydvästra Frankrike, mycket historia sedan flera hundra år,
Negrette är en spännande druva som endast odlas här. Den togs från öst av riddarna under medeltiden till
sydvästra Frankrike, planterades här och just i denna jordmån och terroir är druvan i sitt esse och ger fantastiska viner. Ett magiskt vin med kryddiga inslag, arom och smak av svarta vinbär, vilda örter, mentol
och peppar. En sammetslen eftersmak! Mycket gott till ostar som Brie de Meaux, fin till ost & chark.
90:- / 420:-

Röda viner
Masi Campofiorin 2014 – Veneto, Italien
Corvina 70%, Rondinella 25% och Molinara 5%

Masi är en av de främsta Amarone producenterna och vi har länge jobbat med dem och deras fantastiska
olivolja och Balsamico. Detta vin kom till på 60 - talet då vinmakarna ville skapa ett mellanting mellan det
lätta Valpolicella vinet och den kraftfulla Amaronen. De lät en halvårsgammal Valpolicella få en andra jäsning på druvrester av Recioto. Campofiorin och Ripasson var född! Nu firar detta vin 50 år! Ett kryddigt
och mustigt vin med inslag av fat, körsbär, korinter, kanel, tranbär och kanel. Välbalanserat med lång avslutning. Njut med hårdostar, passar även till våra Charkuterier.
105:-/450:Masi Amarone Costasera 2011 – Italien
Corvina 70%, Rondinella 25% och Molinara 5%
Masi har hängivet drivits av familjen Boscaini genom flera hundra år. Idag driver Sandro Boscaini företaget och tillsammans med sin familj producerar han några av världens mest tilldragande viner. Detta är en
otrolig Amarone med varm och mogen doft med inslag av ekfat. Extremt fruktrik smak, rund och med välbalanserade tanniner. Frisk syra som avslutas med en lång fin eftersmak. Ett fylligt vin som passar fint till
smakrika ostar som Parmesan, även god till vår Vildsvinskina, Cecina du Buey med Balsamicolökar.
155:-/750:Borgogno No Name 2012 – Italien
Nebbiolo
Giacomo Borgogno är ett av de äldsta och mest ansedda vinhusen i Piemonte och detta vin är enligt skaparen ett av deras bästa! Deras namnlösa Barolo ”No Name” är en Barolo, skapad av Nebbiolo druvor från
de tre klassade topplägena Cannubi, Liste och Fossati. Men de italienska vinmyndigheterna tyckte inte vinet
var en typisk Barolo, då druvorna enligt regler ska komma från en region. Det fick vinmakaren Andrea
Farinetti att reagera: ”Jag har valt ut ett av mina bästa viner och kallar det No Name som en stillsam protest
mot den byråkrati som plågar den italienska vinnäringen.” En ovanligt smakfull protest! En härligt kryddig
doft av fat, körsbär, nypon, rosor och choklad. Smaken är klassiskt stram med toner av mörka körsbär, fat,
salvia, rosor och tobak. Passar fint till vår Gourmetpizza med Rödbetor och getost, härligt till Vildsvins
skinkan med ett gott bröd och smakrik olivolja.
155:-/750:-

