Champagne
Pierre Peters Cuvée de Réserve Blanc de Blanc – Champagne –
Frankrike
125:-/750:-

De Saint Gall Premier Cru Extra Brut Blanc de Blancs – Champagne Frankrike

Chardonnay

100% Chardonnay 125:-/750:-

Denna producent är ett guldkorn i Champagne! Fruktig och
blommig doft med inslag av citrus. Elegant, frisk, fruktig och
brödig smak med toner av citrus, persika, nougat och äpple.
Passar som aperitif och lättare mat.

Fantastisk Champagne från Cote de Blanc, ett kooperativ som
har Premier och Grand Cru vingårdar med exceptionell jordmån.
Ett torrt, krispigt vin med en fin mineralitet och inslag av
gröna äpplen och citrus, komplext med lång eftersmak med en
fin mousse. Njutes gärna som aperitif.

André Clouet Silver Brut Nature Bland de Noir– Champagne –
Frankrike
125:-/750:De Saint Gall Blanc de Blanc Brut Premier Cru- Champagne
Frankrike

Pinot Noir
En knastertorr Champagne med extra låg dosage som framhäver vinets höga kvalitet. Livfullt och smakrikt och välbalanserat med en frisk syra, fräsch frukt och inslag av vinteräpplen,
nötter med mineralton och brödighet. Passar som aperitif,
ostar och charkuterier och lättare mat.

Roederer Brut Premier – Champagne – Frankrike

125:-/750:-

Chardonnay - Pinot Noir – Pinot Meunier
En av de främsta Champagnehusen med fantastisk Champagne som alltid får högsta betyg. Elegant, frisk och fruktig
smak av citrus med lätt brödighet och en lång eftersmak. Passar som aperitif, ostar, charkuterier och lättare mat.

100% Chardonnay 125:-/750:Fantastisk Champagne från Cote de Blanc, ett kooperativ som
har Premier och Grand Cru vingårdar med exceptionell jordmån.
Ett elegant och finessrikt vin med inslag av gröna äpplen, citrus och mineralitet, komplext med lång eftersmak med en fin
mousse.
Njutes gärna som aperitif, men även till lättare mat.

De Saint Gall Blanc de Blanc Brut Premier Cru Millésime 2009
– Champagne Frankrike
100% Chardonnay 135:-/795:Fantastisk Champagne från Cote de Blanc, ett kooperativ som
har Premier och Grand Cru vingårdar med exceptionell jordmån. Denna årgångs Champagne från det fantastiska 2009 är
magisk! Ett elegant och komplext vin med inslag av röda äpplen, röd grapefrukt, rostad nötter med brödiga toner och mineralitet, en krämig mousse med lång underbar eftersmak.

Mousserande
Franschhoek Brut Royal – Sydafrika

Mousserande Rose´
90:-/495:-

Pinot Noir 51% – Chardonnay 49%
Sydafrikas svar på Champagne! En frisk smak med inslag av
citrus, tropisk frukt, fina mineraler och välbalanserad avslutning. Passar som aperitif och till lättare mat.

Mionetto Spumante Rosé- Veneto – Italien

90:-/495:-

Frisk och fruktig smak av hallon, svarta vinbär, granatäpple
och rosa grapefrukt. Passar till aperitif och till ost, charkuterier och sallader.

Monte Rossa Flamingo Rosé – Franciacorta – Italien
Serenello Prosecco D.O.C Brut Veneto - Italien 90:-/495:-

Chardonnay 60% . Pinot Noir 40%

Glera

Ett av Italiens främsta mousserande vin att jämföra med en
Champagne. Härligt frisk syra och mineraler, fruktig smak
med toner av röda sommar bär, citrus och en elegant brödighet. Passar som aperitif och till ost, charkuterier, sallader och
lättare mat.

En härlig Prosecco med pigga små bubblor. En frisk, fruktig
och mjuk smak av citrus och gröna äpplen. Passar att njuta
som aperitif.

Serenello Prosecco D.O.C Extra Dry Veneto - Italien 90:-/495:Glera

90:-/495:-

Garnacha

En härlig Prosecco med pigga små bubblor. En torr, frisk och
elegant smak av citrus och gröna äpplen. Passar att njuta som
aperitif och till lättare mat.

Chic Barcelona Cava – Spanien

Castellblanc Brut Rosé Organic – Spanien

115;./595:-

90:-/495:-

En härlig Rosé Cava med mycket smak. Torr, fruktig och frisk
smak med toner av jordgubb, hallon, nougat och kex. Livfulla
bubblor med lång eftersmak med nyanser av apelsin och grapefrukt. Passar som aperitif och till ost, charkuterier, sallader
och lättare mat.

Macabeo 35% – Xarrello 35% – Parellada 30%
Elegant och frisk smak med inslag av lime, citron och tropisk
frukt, lång eftersmak med frisk syra. Passar som aperitif och
perfekt till Tapas, ost & charkuterier-

Castellblanc Extra Brut Cava – Spanien

90:-/495:-

Macabeo – Xarrello – Parellada
En elegant och komplex Cava med torr, frisk och fruktig smak
av citrus, päron och rostat bröd.Passar som aperitif och perfekt till Tapas, ost & charkuterier.

Pongrácz Rosé – Stellenbosch Sydafrika

115:-/595:-

Chardonnay 60% Pinot Noir 40%
Pongrácz Rosé blev år 2012 rankad Top 10 i världen, tillsammans med finaste franska Champagner, under tävlingen
”Effervescents du Monde”. En internationell tävling som hölls
i Dijon, Frankrike, för att hitta de bästa mousserande vinerna
i världen, inklusive Champagne. Vinet är framställt enligt
Méthode Cap Classique (Champagnemetoden). Ett fylligt vin
med en krämig mousse och inslag av röda och svarta
bär, frukter med klassiska toner av jäst. Lång, elegant eftersmak. Passar som aperitif och även till ostar & charkuterier,
sallader och lättare mat.

Federico Paternina Cava – Katalonien Spanien 90:-/495:En fantastisk årgångs Cava 2015! Torr, frisk och välbalanserad med små eleganta bubblor. Smaken är elegant med toner
av citrus, päron och rostat bröd med mineraler. Passar som
aperitif och även till ostar & charkuterier.

Mousserande Rött
Rosso Fosco Lambrusco D.O.C – Italien

90:-/495:-

Lambrusco
Härligt friskt med fin frukt och syra med en delikat smak av
röda bär. Passar som detta vin dricks i Italien perfekt till Antipasto, ost, charkuterier, sallad & pizza.

Vita viner
Cuvée Jean-Paul – Colombard - Ugni Blanc - Pays des Côtes de
Gascogne - Frankrike Blanc de Blancs
90:-/450:Ett okomplicerat och lättdrucket vitt vin med krispig fräschör
och smak av sommar. Mjukt, medelfylligt, friskt och aromatiskt med inslag av citruscest, stenfrukt, nässlor och krusbär.
Passar fint som pratvin, perfekt till, sallader och gourmetpizza
Formaggio Bianco.

Camillona - Sauvignon Blanc – Piemonte – Italien 95:-/450:Från en av Piemontes främsta producent kommer detta fräscha Sauvignon Blanc vin. Fruktig doft med toner av citrus
och inslag av fläderblom och örter. Krämig textur med krispiga grapefrukttoner balanserat av en pigg syrlighet. Passar
utmärkt till Charkuterier och ostar speciellt getost.

Franschhoek Celler – Sydafrika
Sauvignon Blanc

95:-/450:-

Frisk, fruktig smak med toner av nässlor, krusbär, grapefrukt
och ananas med en pigg syrlighet i bakgrunden. Passar utmärkt till Charkuterier, ostar och given till getost.

Urbanihof Riesling Wagram 2013 - Österrike

95:- / 450:-

En härlig Riesling med mycket smak, torr, frisk och fruktig
med inslag av honungsmelon, gröna äpplen, lime och mogna
päron. Passar fint till ost & charkuterier, kryddig mat och
skaldjur.

Urbanihof Grüner Vetliner Classic 2013 – Österrike 95:- / 450:Ett fantastiskt vin på Österrikes nationaldruva. 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.

Folklore Albariño 2017 – Rias Baixas - Spanien

95:-/450:-

Albarinho. Smaken är mycket fruktig, frisk med härlig aromatisk ton, inslag av persika, citrus och mogen ananas. Fin
krispig fruktsyra och lång, nyanserad eftersmak. Perfekt som
apéritif, till lättare rätter som ostar och charkuterier.

Franschoek Cellar - Chenin Blanc - Sydafrika 95:-/450:Smaka på Sydafrikas nationaldruva Chenin Blanc, detta vin
kommer från en av Sydafrikas främsta vinproducenter. Ett
härligt vin med frisk och fruktig smak av citrus, persika och
mogna päron. Passar till ostar, charkuterier, sallader och
pizza.

Domaine Boutinot La Fleur Solitaire Côtes du Rhone Blanc Frankrike 95:- / 450:Trevligt fruktigt vin med fatkaraktär. Smak av citrus, persika,
inslag av florala toner och smör. Passar utmärkt till chark &
ost!

Catena Chardonnay 2015 Mendoza Argentina 95:-/450: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, och smakrik mat.

Chateau Ste Michelle Chardonnay 2015 – Washington State USA 115:-/550:Smaken är torr, fruktig, balanserad med fatkaraktär och inslag av gula äpplen, nötter, tropisk frukt och citrus. Ett härligt och smakrikt vin. Passar till ostar, charkuterier & smakrik
mat.

Chateau Belleveau la Foret Viognier Roussane 2015, Sud-Ouest,
Frankrike 95:- / 450:Smaken är komplex med toner av acacia honung, päron och
persika, välbalanserat med en elegant och lång eftersmak, med
frisk syra och mineralton. Passar till ost, chark och smakrik
mat.

Vita viner
Cuvée Jean Paul Blanc de Blanc - Pays des Côtes de Gascogne –
Frankrike
90:- 425:Colombard – Ugni Blanc
Ett frisk och fruktigt vin med krispig fräschör. Mjukt, fylligt,
friskt och aromatiskt med inslag av citrus, gröna äpplen, nässlor och krusbär. Passar som pratvin och lättare mat och fantastisk till getost!

Camillona– Piemonte – Italien
Sauvignon Blanc

95:-/450:-

Vina Frankovic – 2017 Malvazija Istrien Kroatien 105:-/495:Smaka på Istriens druva Malvazija! Detta vin kommer från en
av Kroatiens främsta vinproducenter som vi importerar direkt
från. Ett välbalanserat vin med inslag av citrus som apelsinskal med toner av persika och ananas i kombination av
Malvazijas typiska karaktär av acacia blommor. Härligt friskt
med mycket smak och en lång fruktig eftersmak. Passar till
ostar & charkuterier, perfekt till våra gourmetpizzor.

Franc Arman - 2017 Malvazija Istrien Kroatien

105:-/495:-

Från en av Piemontes främsta producent kommer detta fräscha Sauvignon Blanc vin. Fruktig doft med toner av citrus
och inslag av fläderblom och örter. Krämig textur med krispiga grapefrukttoner balanserat av en pigg syrlighet. Passar
utmärkt till Charkuterier, ostar och given till getost.

Smaka på Istriens druva Malvazija! Detta vin kommer från en
av Kroatiens främsta vinproducenter som vi importerar direkt
från. Ett välbalanserat vin med inslag av citrus som apelsinskal med toner av persika och ananas i kombination av
Malvazijas typiska karaktär av acacia blommor. Härligt friskt
med mycket smak och en lång fruktig eftersmak. Passar till
ostar & charkuterier, perfekt till våra gourmetpizzor.

Petit Chablis Domaine Bernard Defaix – Chablis Bourgogne
Frankrike
115:-/495:Chardonnay

Pilato Malvazija 2015 Istrien, Kroatien

Ett friskt, medelfylligt, torrt och krispigt vin med inslag av
citrus, päron och mineraler. En lång eftersmak med tydliga
mineraler. Passar som aperitif och till lättare mat.

90:- / 425:-

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.

