Röda viner
Cuvée Jean-Paul Vaucluse Rouge - Vaucluse - Frankrike
- Grenache – Syrah
90:-/450:Ett okomplicerat och lättdrucket rött vin med krispig fräschör. Medelfylligt och mjukt med smakrika toner röda och
svarta vinbär, körsbär och lagerblad. Lång eftersmak med där
bären står i huvudfokus. Passar perfekt till ostar & charkuterier, gärna vår lufttorkade oxfilé eller Bresaola.

Masi Campofiorin 2014 – Veneto - Italien

105:-/495:-

Corvina 70%, Rondinella 25% och Molinara 5%
Masi är en av Italiens mest ansedda vinproducenter. 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.

Boutinot Big Top Zinfandel – Kalifornien - USA 95:-/450: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.

Bourgogne Pinot Noir Réserve 2014 - Frankrike 115:-/550:En fantastisk Pinot Noir från Nuiton-Beaunoy och det enda
kooperativet i Côte d´Or. 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.

Spigallo Chianti Toscana - Italien

95:- / 450:-

Masi Passo Doble 2015 – Mendoza – Argentina 105:-/495:Malbec-Corvina
Doften är intensiv med sötmogen frukt och plommon där Malbecs lite burdusa fruktighet blandas med övermogna körsbär
från Corvina, över frukten ligger en tunn hinna av mjuk vanilj
från nya franska fat. Smaken är rund och fruktig med bra balans mellan frukt, syra och tanniner. Passar fint till ost & charkuterier, även våra gourmetpizzor.

Masi Amarone Costasera 2011 – Italien
155:-/750:Corvina 70%, Rondinella 25% och Molinara 5%
Masi är en av Italiens mest ansedda vinproducenter. 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 och smakrikt vin.

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.

Il Muro Chianti Reserva – Toscana- Italien 120:-/595:Sangiovese
Från Fattoria il Muro, vår favorit producent i Toscana! Lagrat
i ek/kastanj fat 18 månader varefter det får vila 6 månader på
flaska. Ett fantastiskt vin med toner av mogna mullbär,
mörka körsbär, rostat kaffe och mörk choklad. Välbalanserat
och smakrikt med mjuka toner och en lång eftersmak. Njut till
goda Italienska delikatesser, en bit lagrad Parmesan med balsamico är ljuvligt.

Violato - Toscana - Italien Syrah

115:-/550:-

Ett intensivt och smakrikt vin. 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!

Domaine Boutinot Les Coteaux Côtes du Rhône Villages Frankrike
95:- / 450:Grenacheoch Syrah
Ett elegantvin med smak av röda bär, fatkaraktär. Mjuka
tanniner med lång eftersmak. Passar till: Passar fint till charkuterier och utvalda ostar!

Röda viner
Mas Janeil Le Petit Pas 2014 – Côtes du Roussilon Villages Frankrike
105:-/495:Grenache, Syrah, Carignan och Mourvèdre
Ett smakrikt vin. 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.

Ontanõn Reserva 2005 – Spanien

Vina Ardanza Reserva 2009 DOC – Rioja Spanien 145:-/695:Detta är flaggskeppet från topproducenten La Rioja Alta!
Vina Ardanza Reserva är ett elegant, druv- och ursprungstypiskt riojavin av toppkvalitet, lagrat 36 mån på franska fat.
Ett fylligt, smakrikt, komplext och moget vin med balanserad
fatkaraktär, kryddor, körsbär, torkad frukt och mjuka tanniner. Mjukt med lång eftersmak. Passar fint till ostar & charkuterier.

125:-/595:-

Tempranillo och Graciano

Rioja Bikaña 2013 – Tempranillo – Rioja Spanien 95:-/450:-

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. Suveränt
vin tapas rätter charkuterier och ostar.

Makalös Rioja från topproducenten La Rioja Alta! Ett fylligt,
smakrikt, komplext och moget vin med tydlig fatkaraktär,
med inslag av mörka plommon, körsbär, örter och torkad
frukt. Mjukt med lång eftersmak. Passar fint till ostar & charkuterier.

Franschoek Cellar Pinotage 2015 - Sydafrika Coastal Region
95:- / 450:Smaka på Sydarikas nationaldruva. En mjuk och saftig smak
med toner av mullbär. Eleganta fattoner av tobak och kryddor.

Vinet är gjort av förstklassiga tempranillo druvor som ger en
stor koncentration i både doft och smak. Lagringen sker på
amerikanska ekfat under 18 månader vilket ger en läckert
kryddig fatkaraktär. Inslag av mörka bär, örter, lakrits och
plommon. Tanninerna är mjukt inbäddade med en fin balanserad fruktsyra. Passar fint till ostar & charkuterier.

Ste Michelle Cabernet Sauvignon 2014 - Washington state USA
105:-/495:-

Serras del Priorat 2015 – Prioarat Spanien
145:-/695:60% Grenache, 20% Carignan, 20% Cabernet Sauvignon and
Syrah.

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.

Cashmere Black Magic 2015 – Kalifornien – USA 105:-/495:Ett mustigt , härligt , mörkfruktigt vin med inslag av mörka
bär, choklad, svartpeppar och plommon. Passar fint till vilt,
gärna charkuterier som oxfilé och Cecina de Leon, även god till
lagrade ostar.

Condado de Haza 2015 DO – Tempranillo - Ribera del DueroSpanien
105:-/495:-

Från kultförklarade vinproducenten Clos Figueras kommer
detta fantastiska vin! Detta vin har allt! Ett komplext och
fylligt vin med fatkaraktär, frisk syra, inslag av mörka bär
som björnbär, moreller, kryddigt med lång eftersmak. Passar
fint till lagrade ostar och charkuterier.

Vina Frankovic – Teran Buje Istrien Kroatien

145:-/695

Smaka på Istriens druva Terran! Detta vin kommer från en av
Kroatiens främsta vinproducenter som vi importerar direkt
från. Ett komplext och smakrikt vin med fatkaraktär, inslag
av skogsbär som blåbär och hallon, mjukt med varma toner
och en lång eftersmak. Passar perfekt till ostar & charkuterier,
gärna mörkt kött som vår vildsvinsskinka.

Röda viner
Franc Arman - Teran Istrien Kroatien 145:-/695:Smaka på Istriens druva Terran! Detta vin kommer från en av
Kroatiens främsta vinproducenter som vi importerar direkt
från. Ett komplext och smakrikt vin med fatkaraktär, inslag
av skogsbär dominerat av hallon, mjukt med varma toner och
en lång eftersmak. Passar perfekt till ostar & charkuterier,
gärna mörkt kött som vår vildsvinsskinka.

