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Innehåll

Enjoy är familjeföretaget med rötterna i Italien och fötterna i hela
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Nya Zeeland
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USA
Övriga drycker

världen. Vår portfölj består av småskaliga, hantverksmässiga vinmakare som samsas med mer etablerade och större producenter.
I sortimentet finns även en växande skara flaskor sprit och öl och
vårt fokus är hållbarhet i alla led.
Om vi ska enas kring ett motto så blir det att: allt vi gör ska hålla
högsta kvalitet och att våra drycker ska vara goda. Så enkelt kan
och bör det vara.
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EKO
eko
eko

eko

Ekologisk certifierad produkt.

Medvetenhet och omtanke om naturen
för miljömässigt hållbar utveckling.

Certifierad enligt California Sustainable Winegrowing
Alliance för miljömässigt hållbar utveckling.

Flaskan har skruvkork.

Alla priser är cirkapriser exklusive moms och per flaska om inget annat anges, och kan variera något beroende på val av grossist.
Vi reserverar oss för eventuella feltryck, prisändringar, årgångsbyten samt slutsålda produkter.
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Vilken grym sommar vi haft!
Det ska mycket till för att misslyckas med sommaren 2018 så som den utvecklade
sig. En titt i försäljningsfilerna visar att det har sålts rosé och mousserande vin i
den grad att hyllorna på systembolaget emellanåt gapat tomma. Kanske inte så
konstigt… Det är med en boost av D-vitamin och solsvedda kroppar vi återvänder
till vardagen. Till skillnad mot hösten 2017 är det med energi, kraft och glädje vi
nu öppnar för hösten murriga arbete. Bland det sista vi hann med innan sommaren, var att producera vår första hållbarhetsrapport. Det är en rapport som jag
är riktigt stolt över och som sammanfattar det långsiktiga och seriösa arbete vi
gör och har gjort kring hållbarhet. Har du inte sett den, så skickar vi den gärna
till dig, som PDF eller i tryckt format, up to you. En nyhet är att du hittar våra
hållbarhetsmål som ett uppslag i denna katalog. Vi är medvetna om att gästernas
krav på dig som krögare växer för varje dag. Därför är det viktigt för oss att du
som kund ska känna dig trygg med oss som leverantör.
I våras lanserade vi också våra nya husviner Ruida Domo. De har tagits emot med
öppen famn. Har du ännu inte provat dem, så gör det! Husviner som du med stolthet kan servera kräsna och medvetna gäster, precis som det ska vara. Ett annan
rolig nyhet är vin på burk. Under mottot YES WE CAN lanserade vi Underwood
Pinot Gris och Pinot Noir från ursprunget Oregon och lanserade nyligen även rosé
och bubbel i samma serie. Härliga viner som trots tröskel som vin på burk innebär,
har överträffat alla våra förväntningar.
Vår agenda in i hösen är i vanlig ordning ambitiös och entusiastisk. Våra produktchefer har gjort ett digert arbete i jakten på nya uppdrag. Här är ett axplock
som du inte får missa; Vignobles Arbeau, ett nytt vinhus i franska Sud-Oest.
Här handlar det om äkta och autentiska viner i sällsynt elegant stil, Grand Cru
Champagne på dominerande del Pinot från vinhuset Cuperly. Nya begränsade
allokeringar från naturvinshöjdarna Radikon, Paraschos, Čotar och Zanotto fantastiska viner. Till sist vill jag slå ett slag för satsningen vi gör på Magnum, som
sagt storleken har viss betydelse.
Du vet att du aldrig ska tveka om att höra av dig till oss, vi finns livs levande
på Södermalm, på Facebook, mejl eller telefon oavsett det handlar om att prova
Ruida Domo eller att utmana oss i t ex ponnyridning.
Salute,

Thomas Holstein - VD
Enjoy Wine & Spirits
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Våra hållbarhetsmål
Vårt hållbarhetsarbete utgår, både strategiskt och
operativt, från vår värdekedja som innehåller följande hållbarhetsområden: odling och tillverkning, sortiment, transporter och lager, kontor och medarbetare,

konsumtion och återvinning. Mätbara mål har satts på
de områden där vi, utifrån vår roll, har möjlighet att
påverka. Utfallen redovisas nedan samt i hållbarhetsrapportens olika avsnitt.

Odling och tillverkning
Odling och tillverkning står för 52% av vår totala klimatpåverkan.
Nyckeltalet visar hur många av våra aktiva producenter som skrivit på vår CoC.

Mål 2018
100%

2015: 54 %
2016: 78 %
2017: 87 %
Sortiment
Nyckeltalet visar vår andel EKO sålda liter på Systembolaget av
vår totala försäljning i liter.

2015: 14 %
2016: 22 %
2017: 14 %

Mål 2018
20%

Transport och lager
Transporter står för 7% av vår totala klimatpåverkan och den procentuella fördelningen är enligt
nedan. Nyckeltalet visar. våra koldioxidutsläpp i kg för transporter per KSEK omsättning.
Mål 2018
2,4 CO2e/KSEK
Tåg: 55 %
Båt: 40 %
Bil: 5 %

KLIMATPÅVERKAN
TRANSPORTER kg CO2e/KSEK

2015:
1,1

2016:
2,8

2017:
2,5

Tåg
Båt
Bil

8 — 2017
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Mål 2018
PI 79
78
80

Kontor och medarbetare
Vi gör årliga anonyma undersökningar där personalen får tillfälle
att reflektera över hur de mår och hur deras arbetssituation ser ut.

Frisknärvaro 99,5 %
Antal anställda %
kvinnor/män 50/50

2015
PI 76

PERFORMANCE INDEX

73

Utvecklande ledarskap

78

Frisknärvaro 99,24 %
Antal anställda %
kvinnor/män 34/66

Lagets prestationsmiljö
Personliga ledarskapet

2017
PI 78

2016
PI 77

75

80

75

79

77

77

Frisknärvaro 99,40 %
Antal anställda %
kvinnor/män 39/61

79

79

Frisknärvaro 99,35 %
Antal anställda %
kvinnor/män 45/55

EE ENJOY ENGAGEMANG Engagemang och nöjdhet

KLIMATPÅVERKAN EGNA VERKSAMHETEN

”Mitt jobb engagerar mig mycket”

Egna verksamheten står för 1 % av vår
totala klimatpåverkan”
300

0
Instämmer inte alls
Instämmer till liten del
Instämmer delvis

20

40
2015
2016
2017

Instämmer till stor del

60

80

100 %

Mål 2018
Instämmer
till stor del: 40 %
Instämmer helt:
60 %

Mål 2018
200 ton CO2e
6,0 ton CO2e/FTE

250
200
150
100
50
0

Instämmer helt

ton CO2e

2015

2016

2017

6,0

8,2

6,9

ton CO2e/
FTE

Konsumtion

Återvinning

Nyckeltalet visar vår alkoholfria konsumtion av
vår totala försäljning i liter.

Klimatpåverkan av förpackningar står för
40% av vår totala klimatpåverkan. Därför
är återvinningen viktig för oss och koldioxidutsläpp per KSEK omsättning

ALKOHOLFRI
KONSUMTION ÄR:

2015: 7 %
2016: 7 %
2017: 8 %

Mål 2018
10 %

2015: 18 %
2016: 15 %
2017: 15 %

Mål 2018
14 %

2017 — 9
Källa: Enjoy Wine & Spirits Hållbarhetsrapport för verksamhetsår 2017
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Mousserande
Det är något särskilt med bubblor. Livet blir lite roligare med bubblor helt enkelt. Det finns tusentals drinkar och andra spännande alternativ
till att börja en middag med, men ett glas bubbel slår nästan alltid högst. Länge var Champagne det enda alternativet om man ville få högsta
kvalité i glaset, men nu finns det andra möjligheter. Flera andra länder producerar bubblor av ypperlig kvalité, till exempel Italien, England och
USA. Dessa drycker bör inte jämföras med Champagne i första hand, då skillnader i klimat och jordmån är allt för stora. Kvalitén däremot är
många gånger minst lika hög. Även spanjorerna gör numera gudomligt god Cava. Servera den iskall i opretentiösa sammanhang, drick generösa
klunkar och öppna sen en god Prosecco och gör likadant med den. Glöm det där med att vänta till ett bra tillfälle. När du öppnar en flaska bra
mousserande så blir det ett bra tillfälle. Drick den till mat, för sig själv eller ge bort den. Det finns helt enkelt inga dåliga tillfällen för skumpa!
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CHAMPAGNE | FRANKRIKE | Nicolas Feuillatte

NICOLAS FEUILLATTE (uttalas: nickålá föjjátt) var en av många
som direkt efter andra världskriget sökte lyckan i USA. Med två tomma
händer lyckades Nicolas bygga upp ett imperium baserat på kaffe och kakao. Tjugo år senare gick hans far hastigt bort och Nicolas blev plötsligt
ägare till en vingård i Bouleuse i västra Champagne. Bubbel-van som han

Nicolas Feuillatte Réserve Exclusive Brut

var från New Yorks jet-set började han producera champagne som verkligen
gillades av hans vänner så som Jackie Onassis, Shirley McLaine och Lauren Bacall. Rätt gäng att visa sitt bubbel med och idag tillhör man de
stora märkena.

Nicolas Feuillatte Réserve Exclusive Brut
FLERA STORLEKAR

ART NR: 8894601
MARTIN & SERVERA: 773036 MENIGO: 707745
KARAKTÄR: Vinet är halmgult. Det har en finstämd doft mot
kaprifol/apelsinblom och gula äpplen med en lätt ton av citrus
och mandel. Bra mousse, frisk och god med fina syror och lätt,
elegant eftersmak.
PASSAR TILL: Aperitif, rätter med fisk och skaldjur.
DRUVSORT: Pinot meunier 40% , Pinot noir 40% , Chardonnay
20%
VINIFIKATION: Med 80% blå druvor i Brut Réserve får denna
standardchampagne en stilfull karaktär. Druvorna plockas från
150st olika cru byar och dess jämna och höga kvalitét bibehålls
med 15-35% reservviner i cuveén. Vinet mognar minst 3 år
innan det saluförs.
PRIS: 289 kr 6 flaskor/kolli

Nicolas Feuillatte Millésimé Blanc de Blancs

ART NR: 8894604, Strl 200 ml PICCOLO
MARTIN&SERVERA: 773168 MENIGO: 719457
PRIS: 95 kr
ART NR: 8894606, Strl 1500 ml MAGNUM
MARTIN&SERVERA: 773127 MENIGO: 716215
PRIS: 619 kr
ART NR: 8894608, Strl 3000 ml JEROBOAM (DUBBELMAGNUM)
MARTIN&SERVERA: 773119 MENIGO: 710623
PRIS: 1680 kr
ART NR: 8894609, Strl 6000 ml METHUSALEM
MARTIN&SERVERA: 773101 MENIGO: 700942
PRIS: 3510 kr

Nicolas Feuillatte Réserve Exclusive Rosé

ART NR: 759201
MARTIN & SERVERA: 773044 MENIGO: 711478
KARAKTÄR: Ljust gulgrön med fin lyster. Äppligt fruktig med
ton av vita blommor. Stor fin mousse, balanserad syra med
krämiga äppliga toner.
PASSAR TILL: Passar både som aperitif och till rätter av fisk
och skaldjur
DRUVSORT: Chardonnay 100%
VINIFIKATION: Druvorna till denna Blanc de Blancs är selekterade från de Cru byar som visar Chardonnaydruvan från dess
bästa sida. En champagne som kombinerar både finess, subtil
elegans och som lagrats i minst 6 år innan den saluförs.

ART NR: 8894401
MARTIN & SERVERA: 772871 MENIGO: 707917
KARAKTÄR: Nicolas Feuillatte Brut Rosé är full av röd frukt i en
stilfull och harmonisk karaktär. Vackert gnistrande blekt laxrosa.
Direkt doft med inslag av hallon och röda vinbär. Fin mousse,
läskande lätt och trevlig rosé med frukt mot odlade hallon och
bigarråer, god eftersmak med drag av hallon och tranbär, aningen liten rökig eftersmak.
PASSAR TILL: Passar som aperitif och till en sallad med räkor
och scampi.
DRUVSORT: Pinot noir 60%, Pinot meunier 30%, Chardonnay 10%
VINIFIKATION: Druvorna plockas från 100st olika Cru byar och
dess jämna och höga kvalitét bibehålls med 25% reservviner
i cuveén. Vinet mognar minst 3 år innan det kommer ut till
försäljning.

PRIS: 339 kr 6 flaskor/kolli

PRIS: 359 kr 6 flaskor/kolli
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CHAMPAGNE | FRANKRIKE | Nicolas Feuillatte
Nicolas Feuillatte Grand Cru Brut Blanc de Noirs 2008

Nicolas Feuillatte Brut Fondamental
EKO

eko
eko

ART NR: X50080558501 MENIGO: 722787
KARAKTÄR: Torrt och fylligt med en elegant syra, kropp och
intensitet. Silkeslen mousse med inslag av mogna äpplen, citrus,
aprikos, rostade mandlar och mineral.
PASSAR TILL: Fisk, skaldjur och apéritif
DRUVSORT: Pinot noir 100%
VINIFIKATION: Tillverkad enligt den klassiska champagnemetoden och sedan har vinet lagrats i minst 6 år före
försäljning.
PRIS: 359 kr 6 flaskor/kolli

eko

ART NR: 7782001
MARTIN & SERVERA: 773051 MENIGO: 718272
KARAKTÄR: En medelfyllig champagne med torr fruktig smak
med inslag av bröd och lite rostade nötter och mandel.
PASSAR TILL: Passar både som apéretif och till rätter av fisk
och skaldjur
DRUVSORT: Pinot noir 65% , Chardonnay 35%
VINIFIKATION: En ekologisk champagne full av karaktär och
så naturligt framställd som möjligt. Vinstockarna kultiveras i
enlighet med EU regler för ekocertifiering.
Produkten är framställd av ekologiskt odlade råvaror.
PRIS: 329 kr 6 flaskor/kolli

Palmes d’Or Brut 2006

FLERA STORLEKAR

ART NR: 8894301
MARTIN & SERVERA: 772863 MENIGO: 716151
KARAKTÄR: Stor djup doft med citrus, vit persika och brioche.
Fin mousse, finstämd champagne med ton av grape, citron och
persika som matchar syran som bär fram smaken.
PASSAR TILL: Passar som apéretif och till eleganta rätter av
fisk, fågel och skaldjur.
DRUVSORT: Chardonnay 50% , Pinot noir 50%
VINIFIKATION: Palmes D’Or kommer från fem olika Grand Cru
byar plus en liten by i Aube som heter Mongueux där man har
mycket gamla pinotstockar. Tio år ‘sur-latte’ innan degorgering.
PRIS: 939 kr 6 flaskor/kolli
ÖVRIGA STORLEKAR: 1500 ml. 1930 kr 8894306

Huset Cuperly grundades 1845 i byn Mourmelon-le-Petit och var ursprungligen en vin- och sprithandlare. I början av 1900-talet köpte Robert Cuperly mark i Verzy, som är en av de bästa Grand Cru lägena i Montagne
de Reims, och här satte han sina första vinstockar. Han bestämde sig tidigt
för att grunda ett eget Champagnehus, och detta blev Champagne Cuperly.
1940 tog sonen Jean Cuperly över verksamheten, för att se-

Cuperly Grande Réserve Carte Verte Brut
EKO

eko
eko

Champagne Cuperly Grand Cru Blanc de Noirs

eko
ART NR: 773401
KARAKTÄR: Stor, lite utvecklad doft med inslag av gula äpplen,
nötter, choklad och bröd.
Torr, frisk och relativt fyllig smak med begynnande mognad och
inslag av äpplen, nötter och bröd. Lång frisk eftersmak.
PASSAR TILL: Smakrika fiskrätter, gratinerade skaldjur eller
som sällskapsdryck
DRUVSORT: Pinot meunier 43%, Pinot noir 30% , Chardonnay 27%
VINIFIKATION: Druvorna till Carte Verte kommer från en odlare
i Aube som arbetar ekologiskt och produktionen är minimal.
Vingårdarna är endast två hektar men med stöd av Cuperly
kommer de stegvis utökas till fem. Vinet är certifierat Agriculture Biologique.
1/3 av vinet har lagrats på ekfat.
PRIS: 349 kr 6 flaskor/kolli
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dan lämna över till sin son Gérard 1967. Idag jobbar även Gérards dotter Anne-Sophie i verksamheten, sida vid sida med sin far.
Champagne Cuperly äger endast mark i Grand Cru lägen, varav den största
delen ligger i Verzy, och odlingarna består av Pinot Noir och Chardonnay.
En del ekologiska druvor köps av kontrakterade odlare för att göra Champagne Cuperly Grande Réserve Carte Verte Brut.

ART NR: 7516201
KARAKTÄR: Stor doft med inslag av röda äpplen, ostronskal,
saltvatten, fat, rostat bröd och mineraler. Krämig och otroligt
elegant med fin fräschör, mineral, ostron, röda äpplen, nötter,
och lång härlig finish. Bra tannin från faten.
PASSAR TILL: Smakrika fiskrätter med smörsås eller gratinerade skaldjur.
DRUVSORT: Pinot noir 100%
VINIFIKATION: Druvorna kommer uteslutande från familjens
Grand Cru lägen i Montagne de Reims. Efter alkoholjäsning på
rostfria ståltankar blendas cuvéen och läggs 12 månader på
gamla fat. Därefter buteljeras vinet och spenderar minst 4 år
på jästfällningen innan degorgering.
PRIS: 445 kr 6 flaskor/kolli

CHAMPAGNE / BOURGOGNE | FRANKRIKE | Domaine Dehours / Blason de Bourgogne

DEHOURS. I tre generationer har familjen Dehours funnits i den lilla byn
Cerseuil, Champagne och det är där på Vallée de la Marnes sydsluttning vi
återfinner deras vineri. Vingårdarna vilka de själva äger ligger utspridda
kring byarna Mareuil-le-Port, Oeuilly och Troissy. Sedan 1995 ägs Domai-

Dehours Grande Réserve Brut

ne Dehours helt av familjen Dehours och med Jérôme Dehours i spetsen har
vingårdsarbetet åter hamnat i fokus. Det vi finner i flaskorna skapas genom
hårt arbete och med respekt för naturen. Produktionen är väldigt begränsad
och deras Lieu-dit viner är redan föremål för allokerad försäljning.

La Croix Joly Oeil de Perdrix Extra Brut 2011

FLERA STORLEKAR

ART NR: 7157801
MARTIN & SERVERA: 785303 MENIGO: 724463
KARAKTÄR: Torr och härligt mineraldriven med mängder
av färsk citrus och en underliggande brödighet.
PASSAR TILL: Ostron, havskräftor och hummer.
DRUVSORT: Pinot meunier 60% , Chardonnay 30% ,
Pinot noir 10%
VINIFIKATION: Basvinet i Jérôme's standardcuvée kommer
från årgång 2014. Ca 25% är taget från solerasystemet som
startades 1998. Dosage: 5 gram/liter.
PRIS: 298 kr 6 flaskor/kolli
ÖVRIGA STORLEKAR: 1500 ml. 589 kr X50080542006

ART NR: 7965401
KARAKTÄR: Generös doft med toner av mineral, persika,
jordgubbar och bröd. Smaken är torr och mycket frisk med
inslag av persika, jordgubbar, grapefrukt, mineral, kex och en
lite kryddig avslutning.
PASSAR TILL: Smakrikare fiskrätter gärna av lax eller tonfisk
eller ljust kött.
DRUVSORT: Pinot meunier 100%
VINIFIKATION: Druvorna kommer från gamla vinrankor av
Pinot Meunier som växer på lerrik jordmån. Oeil de Perdrix innebär en kortare skalmaceration vilket ger denna Champagne
en ljust rosa färg. Vinet har jäst och lagrats på ekfat. Efter sin
andra jäsning på flaska fick champagnen ligga i 42 månader
på jästfällningen innan degorgering. Dosage är 2 gram/liter.
PRIS: 489 kr 6 flaskor/kolli

Dehours Trio "S" Brut

ART NR: X50080541601
MARTIN & SERVERA: 785311
KARAKTÄR: Komplex med mängder av torkade aprikoser,
honung, färska björnbär uppbackat av en härligt frisk syra och
krämig mousse.
PASSAR TILL: Då denna champagne har lite mer kraft och
mognad fungerar den utmärkt som matchampagne. Exempelvis en gratinerad hummer och klarar även lite kraftigare
fiskrätter och fet fågel.
DRUVSORT: Pinot meunier 60% , Chardonnay 30% , Pinot
noir 10%
VINIFIKATION: Varje år läggs en del av det bästa vinet för
årgången ned i ett solerasystem som varit igång sedan 1998,
samma mängd som läggs ned tar man ut och buteljerar. Därefter får Champagnen ligga minst 4 år på jästfällningen innan
degorgering.
PRIS: 540 kr 6 flaskor/kolli

Blason de Bourgogne Crémant de Bourgogne Brut

BLASON DE BOURGOGNE startade 2002 som en serie viner under
en gemensam etikett men från olika ursprung från nästan hela Bourgogne, norr till söder. Vinerna kännetecknas av kvalitet, prisvärdhet
och ursprungstypicitet. Producent av Blason de Bourgogne är Vignerons Associés som är ett av de ledande kooperativen i Bourgogne.

ART NR: X50080568901
KARAKTÄR: Elegant doft med inslag av gröna äpplen, päron
och kex. Torr med frisk syra möts upp av en finstämd frukt med
toner av gröna äpplen, melon, citrus och kex.
PASSAR TILL: Aperitif, skaldjur och vit fisk.
DRUVSORT: Chardonnay 50% , Pinot noir 50%
VINIFIKATION: Druvorna pressades försiktigt i pneumatisk
press och genomgick därefter temperaturkontrollerad jäsning
vid max 18 grader i rostfria ståltankar. Därefter genomfördes
malolaktisk jäsning. Efter andra jäsning på flaska lagrades vinet
på sin jästfällning under ca 18 månader.
PRIS: 129 kr 6 flaskor/kolli
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MOUSSERANDE | ITALIEN | Rotari

MEZZACORONA är Trentinos ledande vinhus, ett kooperativ med
fler än 1500 medlemmar som grundades 1904 och som idag står
för över 50 % av Trentinos totala produktion. Vinhuset producerar såväl röda som vita druvtypiska viner på lokala och internationella druvsorter i sin hypermoderna, visuellt vackra vinanläggning.

Rotari Cuvée 28 Brut

FLERA STORLEKAR

ART NR: X500850701
MARTIN&SERVERA: 708248 MENIGO: 700686
KARAKTÄR: Torr, fyllig med frisk syra och karaktär av citrus,
brödjäst och mineral.
PASSAR TILL: Aperitif eller smakrika fiskrätter som grillad fisk,
fisksoppa och skaldjur som t ex ostron eller färska räkor.
DRUVSORT: Chardonnay 100%
VINIFIKATION: Musten jäser utan skalkontakt på rostfria tankar. Vinet jäser sedan en andra gång på flaska, likt metoden i
Champagne, i Italien kallat Metodo Classico, hela 36 månader.
PRIS: 110 kr 6 flaskor/kolli
ÖVRIGA STORLEKAR: 200 ml 412 kr 24 fl/kolli X500850404
MARTIN&SERVERA: 710806 MENIGO: 701240

Rotari Blanc de Blancs Extra Brut

ROTARI produceras av Mezzacorona och föddes i hjärtat av Dolomiterna. I det svala bergsklimatet ger Chardonnaydruvan grunden till ett av
Italiens bästa mousserande viner. Under kvalitetsstämpeln Trentodoc produceras alla viner strikt enligt champagnemetoden och av högsta kvalité.

Rotari Brut Riserva

FLERA STORLEKAR

ART NR: 756701
MARTIN & SERVERA: 700429
KARAKTÄR: Torr, fruktig smak med inslag av röda äpplen,
honung, ljust bröd och grapefruktsskal.
PASSAR TILL: Serveras som aperitif eller till rätter av fisk och
skaldjur.
DRUVSORT: Chardonnay 90% , Pinot noir 10%
VINIFIKATION: Druvorna skördas manuellt från vingårdar i
Alto Adige. Den första jäsningen äger rum i rostfria tankar.
Den andra jäsningen sker på flaska (sk Metodo Classico). Efter
avslutad jäsning mognar vinet hela 36 månader på sin jästfällning innan vinet degorgeras (jästfällningen skjuts ut och
flaskan försluts med champagnekork).
PRIS: 115 kr 6 flaskor/kolli
ÖVRIGA STORLEKAR: 1500 ml 240 kr Nr: 756706

Rotari Brut Rosé
FLERA STORLEKAR

ART NR: 7715201
MARTIN & SERVERA: 792465
KARAKTÄR: Inbjudande doft med mängder av mineraler,
nötiga briochetoner och mogen citrusfrukt. I smaken är vinet
knastertorrt med frisk fruktsyra och mängder av citrus, mineraler och rostade nötter.
PASSAR TILL: Som apéretif eller till rätter av fisk eller
skaldjur.
DRUVSORT: Chardonnay 100%
VINIFIKATION: Druvorna skördas för hand från de vackra
terrasserade vingårdarna i Alto Adige. Enbart de bästa
chardonnaydruvorna används till Rotari Blanc de Blancs.
Den första jäsningen äger rum i rostfria tankar. Den andra
jäsningen sker på flaska (sk Metodo Classico). Efter avslutad
jäsning mognar vinet hela 36 månader på sin jästfällning
innan vinet degorgeras (jästfällningen skjuts ut och flaskan
försluts med champagnekork).
PRIS: 132 kr 6 flaskor/kolli

Mezza di Mezzacorona

ART NR: X50080561801
MARTIN & SERVERA: 794479 MENIGO: 723755
KARAKTÄR: Ett rikt och intensivt mousserande vin av fruktig
karaktär med smak av röda äpplen, päron, vit persika och
melon. Mjuk mousse med små eleganta bubblor.
PASSAR TILL: Som apéritif eller till lättare sallader.
DRUVSORT: Chardonnay 60% , Pinot bianco 30% ,
Müller-thurgau 10%
VINIFIKATION: Druvorna väljs ut och skördas för hand och
framställs sedan enligt Charmat metoden.
PRIS: 84 kr 6 flaskor/kolli
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ART NR: 770101
MARTIN & SERVERA: 680272 MENIGO: 740616
KARAKTÄR: Stor fruktig doft med inslag av smulton, citrusfrukt och nybakad brioche.
Torr med härligt frisk aptitretande syra och små fina bubblor.
Fruktig smak med mängder av smultron, blodapelsin och
nötter.
PASSAR TILL: Apéretif och till rätter med skaldjut tex räksallad.
DRUVSORT: Pinot nero 75%, Chardonnay 25%
VINIFIKATION: Druvorna handplockas från vingårdar i Alto
Adige. Den första jäsningen sker på rostfria tankar. Den andra
jäsningen sker på flaska (sk Metodo Classico). Efter avslutad
jäsning mognar vinet hela 36 månader på sin jästfällning
innan vinet degorgeras (jästfällningen skjuts ut och flaskan
försluts med champagnekork).
PRIS: 115 kr 6 flaskor/kolli
ÖVRIGA STORLEKAR: 1500 ml 240 kr Nr: 770106

MOUSSERANDE | ITALIEN | Rotari

CONTRATTO är Italiens äldsta producent av mousserande vin gjort på
traditionell metod med en andra jäsning i flaskan. De är också en av Italiens äldsta producenter av Vermouth där det första receptet går tillbaka till
1890-talet. Contrattos mousserande viner var det självklara valet för Vati-

Contratto Millesimato Extra Brut

ART NR: 7780801
MARTIN & SERVERA: 664821 MENIGO: 719616
KARAKTÄR: Torr och härligt fin mousse följt av hög frisk
fruktsyra i samspel med röda vinteräpplen, rostat bröd och
citrusfrukter.
PASSAR TILL: Aperitif, kärleksförklaringar och allmän fest
DRUVSORT: Pinot nero 80% , Chardonnay 20%
VINIFIKATION: Vinet får efter sin assemblage vila 40 månader
på sin jästfällning innan det degorgeras. Dosage 8 gram socker
per liter.
PRIS: 234 kr 6 flaskor/kolli

kanstaten och många Europeiska kungahus i början på 1900-talet. Sedan
2011 drivs vinhuset av La Spinetta med den champagnetokiga vinmakaren
Giorgio Rivetti i spetsen. Hans mål och vision är att producera det absolut
bästa mousserande vinet i Italien, och han har just champagne som förebild.

Contratto Blanc de Blancs Brut

ART NR: 7780901
MARTIN & SERVERA: 667063
KARAKTÄR: Knastertorr med härlig komplexitet och mängder
av citrusfrukter och en nötig brödighet uppburen av en stålaktigt hög fruktsyra.
PASSAR TILL: Ostron, havskräftor och hummer.
DRUVSORT: Chardonnay 100%
VINIFIKATION: Vinet har legat minst 30 månader på sin jästfällning innan degorgering, Contratto Blanc de Blancs är en Brut
Nature (inget socker har tillsatts).
PRIS: 310 kr 6 flaskor/kolli

Contratto for England Rosé

ART NR: 7780701
MARTIN & SERVERA: 666776
KARAKTÄR: Inbjudande och smakrik i mineraldriven och frisk
stil med mängder av röda bär, hasselnötter, rostat bröd och
anis.
PASSAR TILL: Som aperitif eller gärna som matvin till grillad
vit fisk.
DRUVSORT: Pinot nero 100%
VINIFIKATION: Vinet är gjort på 100% pinot noir och är en så
kallad Saignée, det vill säga att vid pressning har skalen fått
ligga med tillräckligt länge för att ge vinet dess ljusa inbjudande
rosa färg, smak och struktur. Vinet har legat 40 månader på sin
jästfällning och är en Brut Nature (inget socker har tillsatts).
PRIS: 310 kr 6 flaskor/kolli

Piccini Prosecco

FAMIGLIA PICCINI lever i och är verksamma i hjärtat av Chianti och
deras historia börjar 1882 då Angiolo Piccini med endast 7 ha började
framställa vin. Idag är det 4e generationen Piccini, syskonen Mario och
Martina Piccini som styr företaget framåt och som lyckats ta Piccini utanför Toscana och Italiens gränser.

ART NR: X50080543701
MARTIN & SERVERA: 771881 MENIGO: 717761
KARAKTÄR: En torr prosecco med frisk syra som balanseras
upp av inbjudande toner av persika och citrus. Torr, frisk syra
med citrustoner.
PASSAR TILL: Aperitif, paj och sallader.
DRUVSORT: Glera 100%
VINIFIKATION: Vinet är gjort med transfermetoden där den
andra jäsningen sker på flaska och därefter filtreras och buteljeras om under tryck.
PRIS: 89 kr 6 flaskor/kolli
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MOUSSERANDE | ITALIEN | Piccini / Fontanafredda

FONTANAFREDDA grundades 1858 i Serralunga d'Alba av den förste
Kungen av Italien, Vittorio Emanuele II. Efter finanskrisen på 1920-talet
såldes Fontanafredda till banken Monte dei Paschi di Siena 1931. Entreprenörerna Oscar Farinetti och Luca Baffigo Filangieri köpte sedermera majoriteten av aktierna från banken och driver idag dess 100 ha vinodlingar.

Hundred Fifty Six Anniversary Brut

1996 anslöt vinmakaren Danilo Drocco som tog över ansvaret med en hel
del förändringar i form av omplanteringar, ny vinifieringsanläggning och
renovering av källaren. 2017 tilldelades Fontanafredda Årets Europeiska
Vinhus av Wine Enthusiast.

Fontanafredda Alta Langa "Bolla Ciao"

ART NR: X50080571001
KARAKTÄR: På näsan hittar vi toner av honung, vit persika,
grapefrukt och örter. Paletten har en frisk fräschör av den balanserade syran och mjuk men framträdande mousse.
PASSAR TILL: Perfekt som aperitif men funkar genom hela
menyn under kvällen.
DRUVSORT: Pinot nero 50% , Chardonnay 50%
VINIFIKATION: Efter skörd pressades druvorna mjukt och
överfördes till de temperaturkontrollerade ståltankarna där
jäsningen skedde. Efter jäsning låg vinet på jästfällning tills
cuvéen blandades från de olika växtlägena. Den andra jäsningen
skedde sedan i flaskan vilken efterföljdes av en tids lagring i
källaren där de strikta reglerna för tillverkning av "Spumante
Metodo Classico" efterföljdes.
PRIS: 179 kr 6 flaskor/kolli

ART NR: 7725901
MARTIN & SERVERA: 702373
KARAKTÄR: Stor, utvecklad doft med toner av gula äpplen,
nougat, nötter, mineral och mogen citrus. Torrt, friskt och
smakrikt vin med utvecklad smak med toner av mineral, gula
äpplen, kex och citrus.
PASSAR TILL: Som aperitif eller till smakrika fiskrätter eller
gratinerade skaldjur.
DRUVSORT: Pinot nero 100%
VINIFIKATION: Basvinet är en blend av årgångarna 1999 och
2000. Vinet har legat på jästfällningen i 72 månader.
PRIS: 164 kr 6 flaskor/kolli

”Att göra mina viner är mer som att vara skräddare än bonde, mer om att
göra urval än om att producera”, säger Riccardo Zanotto. Hans släkt har
egen mark och har gjort vin länge, men han tar endast en del av druvorna
från dessa lägen, resten köper han in. På så sätt kan han välja druvor från
olika lägen för att kunna göra precis det vin som han vill ha. Alla druvor
tar han dock från klassisk prosecco-mark i Treviso, framförallt från Resera

Zanotto Col Fondo

Zanotto Rude

EKO

eko
eko

eko

EKO

eko

NATURVIN

ART NR: X50080571901
KARAKTÄR: Frisk smak av gula äpplen, ton av cider och saffran.
Vinet har en pigg syra och sammansatt struktur med välbalanserad eftersmak.
PASSAR TILL: Som aperitif eller till trendiga smårätter
DRUVSORT: Glera 100%
VINIFIKATION: En Col Fondo börjar med ett stilla vin som har
fått jäsa på vanliga tankar av rostfritt stål, men man avstannar
jäsningen innan allt socker jäst ut och håller vinet nedkylt under
vintern. Kring påsk tappar man vinet på flaska och sätter på en
vanlig kronkapsyl varpå jäsningen tar fart igen. När vinet har
jäst färdigt har det bildats kolsyra, och jästen dör och hamnar
i botten av flaskan som jästfällning. I en Col Fondo låter man
jästfällningen ligga kvar i vinet, ingen degorgering eller filtrering sker.
PRIS: 159 kr 12 flaskor/kolli
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strax nordost om Valdobbiadene. Han tillsätter ingen jäst, eller andra tillsatser för den delen och vinet är ofiltrerat. Druvorna är självklart ekologiska
och i fälten blåser det en konstant bris som torkar upp och håller rent bland
druvorna, och Riccardo säger att vinden ger goda förutsättningar för ett
naturligt vinodlande.

eko

eko

NATURVIN

ART NR: X50080571801
KARAKTÄR: Detta mousserande vin visar upp toner av mogen
frukt och framträdande men välintegrerade tanniner. Paletten
består av en livlig kombination av gula äpplen, brödiga undertoner och en frisk syra med en hint av citrus.
PASSAR TILL: Ett glas i baren eller en flaska till charken magiskt.
DRUVSORT: Glera 100%
VINIFIKATION: Vinet spontanfermenteras på flaska tillsammans
med jästfällning, och den långa skalmacerationen bidrar till den
orangea färgen. Inga sulfiter tillsätts, det filtreras inte och vinet
är helt veganvänligt.
PRIS: 189 kr 12 flaskor/kolli

MOUSSERANDE | SPANIEN | Segura Viudas

SEGURA VIUDAS. 1954 skapades varumärket Segura Viudas av dåvarande ägarfamiljen till egendomen. Man hade en tydlig målsättning att skapa
Spaniens bästa mousserande vin. Ca 30 senare köptes egendomen och varumärket upp av familjen Ferrer som också äger Freixenet. Utan att för-

Segura Viudas Brut Reserva

lora ursprungsvisionen att tillverka Spaniens bästa Cava har ägarfamiljen
investerat stora summor i ägorna med målsättning att ytterligare förbättra
produkterna och därigenom cementera positionen som Spaniens bästa producent av mousserande vin.

Segura Viudas Brut Rosado

FLERA STORLEKAR

HALVFLASKA

ART NR: 7727101
MARTIN & SERVERA: 774125 MENIGO: 718148
KARAKTÄR: Fruktig doft med toner av stenfrukt, ananas och
lime. Fint balanserad mousse ackompanjeras av en tydligt
fruktig smak med toner av citrus, ananas och röd grapefrukt.
Medellång uppfriskande eftersmak.
PASSAR TILL: Aperitif, fisk och skaldjur.
DRUVSORT: Macabeo 50% , Parellada 35% , Xarel-lo 15%
VINIFIKATION: Musten jäser på temeraturkontrollerade ståltankar. Därefter buteljeras vinet och en andra jäsning på flaska
startar. Vinet ligger på sin jästfällning i flaska i minst 15 månader
innan degorgering.
PRIS: 94 kr 6 flaskor/kolli
ÖVRIGA STORLEKAR NR: 375 ml 55 kr 7931402
MARTIN & SERVERA: 786590

ART NR: 777901
KARAKTÄR: Tydligt fruktig doft med inslag av jordgubbar, röda
vinbär och grenadine.
Moussen är fint integrerad, små bubblor.
Smaken har tydliga inslag av jordgubbar, tranbär och körsbär.
En välbalanserad syra backar upp frukten. Lång eftersmak.
PASSAR TILL: Fest, skaldjur och sällskapsdryck
DRUVSORT: Trepat 90% , Garnacha 10%
VINIFIKATION: Vinet får jäsa på temperaturkontrollerade
ståltankar. Därefter får en andra jäsning på flaska ta vid. Vinet
ligger på sin jästfällning i flaskan under ca 12 månader innan
degorgering.
PRIS: 84 kr 6 flaskor/kolli

Vega Medien Organic Cava

Segura Viudas Reserva Heredad Brut

EKO
eko
eko

eko

ART NR: 7597301
MARTIN & SERVERA: 774091 MENIGO: 719502
KARAKTÄR: Doften domineras av brioche, blodapelsin och
lime. Smaken är ung och frisk med inslag av blodapelsin, brynt
smör och lime.
PASSAR TILL: Aperitif, fisk och skaldjur.
DRUVSORT: Macabeo 85% , Chardonnay 15%
VINIFIKATION: Vinet får jäsa på temperaturkontrollerade ståltankar, därefter buteljeras vinet och en andra jäsning på flaska
sker. 9 gr. dosage.
PRIS: 89 kr 6 flaskor/kolli

ART NR: 8128701
MARTIN & SERVERA: 774034 MENIGO: 718505
KARAKTÄR: Stor autolytisk doft av rostad bröd, inslag av apelsinskal, rosor och hasselnötter.
Smaken fördelas av en finstämd jämn mousse från små bubblor
och domineras av tropiska frukter, torkad vit stenfrukt, örter
och nötter. Lång frisk eftersmak med inslag citrus, bröd och
mineraler.
PASSAR TILL: Skaldjur, fest, lättare rätter av fågel. Vegetariskt.
DRUVSORT: Macabeo 67% , Parellada 33%
VINIFIKATION: Druvorna handplockas från de äldsta vinstockarna på egendomen. Vinet får jäsa på temperatrurkontrollerade
tankar för att sedan få en andra jäsning på flaska. Därefter
ligger vinet på jästfällningen i tre år innan degorgering.
PRIS: 195 kr 6 flaskor/kolli
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MOUSSERANDE | TYSKLAND | Gut Hermannsberg / ÖSTERRIKE | Fuchs und Hase

GUT HERMANNSBERG grundades i början på 1900-talet som Kejserlig Preussisk mönsteregendom i distriktet Nahe. Syftet var att etablera
en förebild som skulle utveckla vinodlingen i området, bland annat genom
att bistå mindre privata odlare med den främsta expertisen. Det tidigare

namnet Staatliche Weinbaudomäne Niederhausen Schlossböckelheim berättar om det geografiska läget mellan två byar. I ett naturskönt läge på några steniga och mycket branta sluttningar skapades här några av Tysklands
finaste vingårdar.

Gut Hermannsberg Blanc de Blancs Brut

ART NR: 7404301
MARTIN & SERVERA: 794123 MENIGO: 722966
KARAKTÄR: Elegant och komplex ung doft med inslag av tropisk frukt och mineraler. Smakrik och torr med mycket frisk och
ungdomlig fruktsyra. Eleganta toner av skiffer och tropisk frukt.
PASSAR TILL: Aperitif, sällskapsdryck och skaldjur
DRUVSORT: Weissburgunder 50% , Chardonnay 50%
VINIFIKATION: Druvorna kommer från unga vinstockar i de
branta sluttningarna i Gut Hermannsberg vingårdar. Efter
vinifikation buteljeras vinet för en andra jäsning på flaska enligt
méthode champenoise metoden. Vinet degorgeras efter 24
månaders lagring på jästfällning.
PRIS: 165 kr 6 flaskor/kolli

FUCHS UND HASE är ett samarbete mellan producenterna Jurtschitsch
och Arndorfer i Kamptal, Österrike. Man gör uteslutande naturliga mousserande viner, så kallat PetNat. När projektet drog igång för några år sedan
var man den första producenten i större skala som gjorde den här typen av

Pet Nat Vol 2

NATURVIN
ART NR: 9212201
MARTIN & SERVERA: 797480
KARAKTÄR: Doften har inslag av Guava, jordgubbar, rosenblad
och te. I gommen hittar vi även tydliga inslag av citrus/lemon
curd, apelsinolja och örter.
PASSAR TILL: Charkuterier, feta fiskar, färskostar.
DRUVSORT: Grüner veltliner 80%,
Muscat blanc à petits grains 20%
VINIFIKATION: Efter skörd har vinet fått spontanjäsa i temperaturkontrollerade ståltankar i ca en vecka tillsammans med
skalen. Efter första jäsning avlägsnas skalen och vinet buteljeras
och en andra jäsning kan påbörjas. Efter ca 18 månader på flaska är vinet klart för försäljning. Ingen degorgering, ingen
filtrering, ingen klarning och inget svavel tillsatt i processen.
Helt naturligt!
PRIS: 165 kr 6 flaskor/kolli
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vin i Österrike. Responsen har varit enorm, framförallt på hemmaplan där
man i dag hittar PetNat från Fuchs & Hase på samtliga michelinkrogar i
landet.

MOUSSERANDE | SYDAFRIKA | Graham Beck / USA | Union Wine Company

GRAHAM BECK WINES grundades 1983 i Robertson av entreprenören
Graham Beck. Efter stora framgångar i gruvindustrin kunde han förverkliga sin dröm att bygga ett toppvineri i ett område där han såg stor potential
och i princip ingen annan odlade druvor. Här kunde Graham också bedriva
sin passion med hästuppfödning. Graham Beck är mest känt för mousseran-

Graham Beck Brut Pinot Noir Chardonnay

ART NR: 763901
MARTIN & SERVERA: 782698 MENIGO: 789111
KARAKTÄR: Stor doft med tydlig brödighet och toner av gula
och gröna äpplen, citrus och mineraler. Smaken är mycket frisk
och fruktig med bra, mjuk mousse med ung frukt och toner av
citrus och gröna/gula äpplen. Lång och trevlig eftersmak.
PASSAR TILL: Aperitif, skaldjur eller som sällskapsdryck.
DRUVSORT: Pinot noir 50% , Chardonnay 50%
VINIFIKATION: Efter andra jäsningen på flaska får vinet ligga
på jästfällningen i 18 månader innan degorgering.
PRIS: 110 kr 12 flaskor/kolli

de viner av typen Méthode Cap Classique, vilket innebär en andra jäsning
på flaska. Ansvarig vinmakare för dessa viner är ingen mindre än Pieter
“Bubbles” Ferreira, Sydafrikas kanske mest kända vinmakare för mousserande viner.

Graham Beck Brut Blanc de Blancs

ART NR: 650501
MARTIN & SERVERA: 766139 MENIGO: 716080
KARAKTÄR: Elegant och komplex doft med toner av kex, gula
äpplen, citrus och mineral. Smaken är torr, mycket frisk med bra
struktur och toner av gula äpplen, nötter, bröd och mineraler.
PASSAR TILL: Aperitif, skaldjur och eleganta fiskrätter.
DRUVSORT: Chardonnay 100%
VINIFIKATION: Efter andra jäsningen på flaska får vinet ligga på
jästfällningen i 48 månader innan degorgering.
PRIS: 137 kr 6 flaskor/kolli

Graham Beck Brut Rosé

ART NR: 7790501
MARTIN & SERVERA: 783308 MENIGO: 721153
KARAKTÄR: Elegant doft med härlig röd frukt som jordgubbar och röd citrus tillsammans med mineraler och en aning
brödighet.
Smaken är frisk och torr med bra stramhet och härlig frukt med
en liten skön bitterhet. Tonerna går i röda äpplen, kex, citrus och
mineraler
PASSAR TILL: Smakrika sallader, eleganta fiskrätter eller som
aperitif.
DRUVSORT: Pinot noir 50% , Chardonnay 50%
VINIFIKATION: Efter andra jäsningen på flaska får vinet ligga på
jästfällningen i 18 månader innan degorgering.
PRIS: 120 kr 12 flaskor/kolli

Underwood Bubbles

HALVFLASKA

UNION WINE COMPANY startades av Ryan Harms 2005, efter att
ha jobbat i drygt fyra år hos några av Oregon’s mest erkända vinproducenter. Ryan närde en dröm om att producera vin från Oregon som alla
kunde ha råd med, utan att tumma på kvalitet. När möjligheten kom
startade han Union Wine Company och kunde äntligen få utlopp för
sina visioner.

ART NR: X50080569715
KARAKTÄR: Nu är den här - bubbel på burk! Med sin sprudlande friskhet och härliga toner av mogen citrus, tropisk frukt
och vita blommor är den en självklarhet till årets varma bubbelfester.
PASSAR TILL: Ett bubbel till alla festliga, eller ofestliga, tillfällen.
DRUVSORT: Chardonnay 80% , Pinot noir 20%
VINIFIKATION: Efter skörd pressas druvorna och genomgår en
så kallad "charmatmetod" där vinet förs över till en trycktank
där vinet får jäsa tills sockret har omvandlats till alkohol och
koldioxid. Jästen filtreras sedan bort och vinet tappas på
burken. Resultatet är ett lätt och aromatiskt, mousserande vin.
PRIS: 69 kr (+pant) 24 flaskor/kolli
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Frankrike
The Grand Old Lady är tillbaka! Efter några år i skuggan av nymodigheter ifrån Australien, Argentina och
Sydafrika så reser sig nu Frankrike ur askan och knockar konkurrenterna tillbaka över haven. Med sval elegans,
struktur och komplexitet vinner återigen fransoserna världens vinhjärtan. De blev nog lite tagna på sängen
när den så kallade nya världen dundrade in i Europa och tog för sig. I Sverige dricker vi mer och mer franska
viner. Det hör ihop med den övergripande trenden kring ursprung. Vi vill att det vi konsumerar skall ha
en tydlig avsändare. Det skall framställas i småskalighet och kunna härledas till ett specifikt område. Närodlat
skall det också vara. Den tidigare hetsen mot kraftigare, mer alkoholstinna muskelviner har äntligen mattas av.
Hos oss har Frankrike alltid varit det självklara referenslandet. Det är basen, ryggraden i en vinlista. Det är
inte förrän man fyllt på med Chablis, Sancerre, Alsace, Bordeaux, Bourgogne, Rhône och Champagne som
kan man krydda med nyheter från världens alla andra hörn. Denna bas, plus en hel del annat hittar du här.
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FRANKRIKE | ALSACE | Domaines Schlumberger

DOMAINES SCHLUMBERGER är ett familjeägt vinhus med gamla
anor. Idag är det 6:e och 7:e generationen som driver verksamheten vidare
sedan starten 1810. Allt vin kommer från egna vingårdar där 70 ha av totala arealen på 140 ha är Grand Cru-klassade; Kitterlé, Kessler, Saering och

Pinot Blanc Les Princes Abbés

ART NR: 7044901
MARTIN & SERVERA: 720003 MENIGO: 705473
KARAKTÄR: Torr, elegant smak i lättare stil med karaktär av
citrus, limeskal, gula äpplen och honung.
PASSAR TILL: Aperitif, skaldjur och milda ostar.
DRUVSORT: Pinot blanc 100%
VINIFIKATION: Druvorna till vinet skördas för hand och kommer huvudsakligen från Grand Cru vingårdarna Saering och
Spiegel. Jäsning sker på temperaturkontrollerade ståltankar.
Därefter får vinet ligga på sin jästfällning i sju månader innan
buteljering.
PRIS: 119 kr 12 flaskor/kolli

Pinot Gris Les Princes Abbés

Spiegel. Vingårdarna bearbetas manuellt med de fyra egna hästarna pga av
de branta sluttningarna. Vingårdarna odlas till största delen enligt ekologiska principer men ingen certifiering finns. Totalt produceras 800 000 flaskor
per år och ca 65 % produktionen går på export.

Riesling Les Princes Abbés

ART NR: 7049001
MARTIN & SERVERA: 719963 MENIGO: 702801
KARAKTÄR: Doften har toner av citrusfrukter, ananas och
mineral. Smaken är fyllig, frisk och fruktdriven. Inslag av citrus,
mango, örter och lite petroleum och en härligt frisk avslutning.
Detta är ett skolexempel på en torr riesling från Alsace.
PASSAR TILL: Eleganta fiskrätter, skaldjur, sushi/sashimi,
picknick.
DRUVSORT: Riesling 100%
VINIFIKATION: Druvorna skördas sent för maximal mognad.
Därefter pressas druvorna ytterst försiktigt med en pneumatisk
press. Musten får sedan jäsa i låg temperatur och utan malolaktisk jäsning. Därefter får vinet vila på fällningen i åtta månader
innan buteljering.
PRIS: 145 kr 12 flaskor/kolli

Gewürztraminer Les Princes Abbés

ART NR: 7053901
MARTIN & SERVERA: 719989 MENIGO: 703052
KARAKTÄR: Halvtorrt vin med balanserad syra, medelfyllig
smak med karaktär av gula äpplen, honung, päron och en mineralpräglad eftersmak.
PASSAR TILL: Utmärkt till asiatisk mat, gärna med lite hetta.
Eller till klassiska rätter från Alsace som surkål med korv.
DRUVSORT: Pinot gris 100%
VINIFIKATION: Efter manuell skörd pressas druvorna försiktigt.
Musten förs över till små temperaturkontrollerade ståltankar där
jäsning och lagring sker. Efter avslutad alkoholjäsning får vinet
ligga ca 8 månader med sin jästfällning innan buteljering.

ART NR: 7051501
MARTIN & SERVERA: 726687 MENIGO: 706968
KARAKTÄR: Halvtorrt vin med inslag av rosor, litchi, melon,
päron och en lite kryddig avslutning.
PASSAR TILL: Kryddiga asiatiska rätter som mangosallad, tonfiskmaki och krabbsallad med grapefrukt.
DRUVSORT: Gewürztraminer 100%
VINIFIKATION: Druvorna kommer från unga stockar i grand
cru-gårdar och från vingårdar i Bollenberg och Bux. Musten
jäser i ståltank i 1 till 4 månader och lagras på jästfällningen i 6
till 8 månader.

PRIS: 149 kr 12 flaskor/kolli

PRIS: 179 kr 12 flaskor/kolli

Grand Cru Kitterlé Pinot Gris

ART NR: 7053601
MARTIN & SERVERA: 672311
KARAKTÄR: Halvtorrt vin, med tydlig druvkaraktär, päron,
mineral och tropisk frukt.
PASSAR TILL: Eleganta rätter med viss sötma och kryddighet.
Mogna kittostar som Livarot eller Citeaux Abbey.
DRUVSORT: Pinot gris 100%
VINIFIKATION: Kitterlé är den brantaste av Schlumbergers
Grand Cru lägen. Så brant att traktorer inte kan plöja jorden
mellan vinrankorna. Istället använder man hästar som klarar
de branta sluttningarna utomordentligt. Efter skörden pressas
druvorna försiktigt och musten får jäsa på stora franska och slavonska ekfat av varierande ålder och storlek. Här lagras också
vinet på sin jästfällning i 8 månader innan buteljering sker.
PRIS: 299 kr 6 flaskor/kolli
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FRANKRIKE | LOIRE | François Crochet / Vincent Carême

FRANCOIS CROCHET är utan tvekan en av Loiredalens främsta producenter. Francois förfogar över 10,5 hektar vingårdar kring byn Bué, strax
sydväst om staden Sancerre. Jordmånen är rik på kalk och flinta vilket ger

Crochet Sancerre
EKO
eko
eko

otroligt rena och mineraldrivna viner. Hårt och grundligt arbete i vingården
är nyckeln för bra viner enligt Francois Crochet. Från och med årgång 2017
är deras viner även ekologiskt certifierade.

Crochet Sancerre Rouge

eko

ART NR: X50080523201
MARTIN & SERVERA: 954784 MENIGO: 709786
KARAKTÄR: Torr och krispig med hög, frisk syra. Fullpackad
med svartvinbärsblad, citrus och mineraler.
PASSAR TILL: Utmärkt till fisk, skaldjur pilgrimsmusslor eller
varför inte en chèvre chaud.
DRUVSORT: Sauvignon blanc 100%
VINIFIKATION: Druvorna kommer från 30-åriga stockar och
skördas för hand och vinifieras efter noggrann selektering.
Vinet får sedan ligga på sin jästfällning under 6 månader innan
det filtreras och buteljeras.
PRIS: 196 kr 12 flaskor/kolli

VINCENT CARÊME tillhör den nya generationen vinmakare i Loiredalen, hans vingårdar ligger i distriktet Vouvray och det är där i den kalkrika
jorden druvan Chenin Blanc trivs som bäst. Vincent har fått sin skolning
hos några av Loiredalens mest framträdande biodynamiska/ekologiska vinmakare. Han har själv arbetat ekologiskt sedan 2002 och samtliga av hans

Vincent Carême Vouvray SEC
EKO

eko
eko

eko

ART NR: 7582301
MARTIN & SERVERA: 611251 MENIGO: 716323
KARAKTÄR: Ren, komplex och mineraldriven med hög frisk
fruktsyra som bär fram citrusfrukt och honung med ett nästan
lite rökigt avslut.
PASSAR TILL: Skaldjur. Kokta rödbetor med smör, knaperstekt
svamp och smulad getost.
DRUVSORT: Chenin blanc 100%
VINIFIKATION: Druvorna skördas manuellt och får därefter sin
vinifiering och lagring på ståltank.
PRIS: 179 kr 12 flaskor/kolli
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ART NR: 7295501
MARTIN & SERVERA: 954941 MENIGO: 709787
KARAKTÄR: Elegant och ursprungstypiskt med mängder av
vildhallon, syrliga jordgubbar och inslag av tobak och örter.
PASSAR TILL: Fet fågel, elegantare kötträtter samt kraftiga
fiskrätter.
DRUVSORT: Pinot noir 100%
VINIFIKATION: Alla druvor skördas för hand och genomgår
noggrann selektering innan de pressas och vinifieras. Vinet
lagras sedan 18 månader på franska ekfat.
PRIS: 189 kr 12 flaskor/kolli

vingårdar är sedan årgång 2010 även "Agriculture Biologique"-certifierade.
Precis som många andra bra producenter lägger Vincent större delen av sin
tid och arbete ute i vingårdarna. Vinerna från Vincent Carême är mineraldrivna och visar på ett fantastiskt sätt upp allt vad detta fantastiska område
har att erbjuda.

Vincent Carême Vouvray Le Peu Morier
EKO

eko
eko

eko

ART NR: 7914501
MARTIN & SERVERA: 708529
KARAKTÄR: Komplext, välbalanserat och inbjudande. Fullkomligen packat med mineraler, honung, gula plommon och färska
citrusfrukter. Långt angenämt avslut.
PASSAR TILL: Skaldjur och smakrika fiskrätter.
DRUVSORT: Chenin blanc 100%
VINIFIKATION: Druvorna kommer från vingården Le Peu Morier,
vars jordmån består av lera och flintsten. Efter pressning har
vinet jäst på tank innan det slutligen lagrats på 400 liters franska ekfat (varav 5% nya).
PRIS: 229 kr 12 flaskor/kolli

FRANKRIKE | LOIRE | Calvet

CALVET är utan tvekan en av Frankrikes mest kända vinproducenter.
Företaget bildades redan 1818 i byn Tain Hermitage vilken ligger i Rhône
dalen, 5 år senare etablerade de sig i Bordeaux. Företaget har sedan dess
fortsatt att växa, hela tiden utan att göra avkall på kvalitén. Hjärtat av vin-

produktionen ligger i Bordeaux där de äger flera vinslott även om de är verksamma i andra delar av Frankrike. Deras viner uppmärksammas gång på
gång av internationell vinpress för sin höga kvalité.

Calvet Muscadet Sevre-et-Maine Sur Lie

ART NR: 7076401
MARTIN & SERVERA: 786608 MENIGO: 721587
KARAKTÄR: Torr, mycket frisk och fruktig med härlig sur lie
karaktär och inslag av vita vinbär, citrus och örter med en viss
aromatisk ton.
PASSAR TILL: Underbart till musslor och andra skaldjur.
DRUVSORT: Melon de bourgogne 100%
VINIFIKATION: Efter pressning och jäsning på ståltankar får
vinet ligga kvar på sin jästfällning (Sur Lie betyder “på jästfällning”) upp till 2 månader innan filtrering och buteljering.
PRIS: 89 kr 6 flaskor/kolli

2121

FRANKRIKE | LOIRE | Domaine Catherine Pierre Breton

DOMAINE CATHERINE & PIERRE BRETON är belägen i Loiredalen i
Frankrike och närmare bestämt i den lilla byn Restigné i området Bourgueil.
Catherine och Pierre Breton odlar främst den blå druvan cabernet franc.
Hela deras vinmakarfilosofi är grundad i att – “för att kunna framställa bra

Breton Bourgueil Trinch!

NATURVIN

ART NR: 7901001
MARTIN & SERVERA: 796714 MENIGO: 724009
KARAKTÄR: Lätt men generöst fruktig och friskt med inslag av
hallon, viol och kryddor.
PASSAR TILL: Vegetariska anrättningar med svamp eller lättare
kötträtter.
DRUVSORT: Cabernet franc 100%
VINIFIKATION: Macerationen pågick under 18 dagar vid låg
temperatur, därefter lagrades vinet på stora ekliggare under 6
månader innan buteljering.
PRIS: 146 kr 12 flaskor/kolli

Bourgueil Les Galichets
EKO

eko
eko

eko

NATURVIN

ART NR: 7309501
MARTIN & SERVERA: 785980
KARAKTÄR: Ren mineraldriven doft med mängder av svartvinbärsblad, hallon och viol. Vinet är torrt med hög fruktsyra
och strama tanniner uppbackat av ren frukt i form av hallon och
svarta vinbär.
PASSAR TILL: Mustiga grytor och viltkött.
DRUVSORT: Cabernet franc 100%
VINIFIKATION: Druvorna skördas för hand vid optimal mognad
och pressas sedan varsamt. Därefter sker jäsning på rostfria
ståltankar med naturlig jäst.
PRIS: 160 kr 12 flaskor/kolli

Bourgueil Les Perrières
EKO

eko
eko

eko

NATURVIN

ART NR: 9929201
MARTIN & SERVERA: 791012
KARAKTÄR: Stor koncentration i både doft och smak. Rostade
örter blandas upp med nyplockade vildhallon och krossade
lätt övermogna svarta vinbär följt av välintegrerade ekfat och
mineraler i form av nykrossad sten.
PASSAR TILL: Grillat nötkött, vilt och mustiga grytor.
DRUVSORT: Cabernet franc 100%
VINIFIKATION: Vingårdsläget Perrières i Bourgueil består av en
hektar planterad med över 60 år gamla Cabernet Franc stockar
i en stening och lerrik jord. Skörd sker för hand vid optimal
mognad och druvorna pressas sedan varsamt. Efter vinifiering
lagras vinet i två år på franska ekfat.
PRIS: 276 kr 1991-92: 490 kr 12 flaskor/kolli
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viner måste man älska jorden rankorna växer i”. De arbetar helt ekologiskt
och gör allt för hand, de använder bara naturlig jäst och är väldigt måttfulla
med svavel. Deras viner återspeglar i sin renhet och med all sin frukt och
struktur både paret Breton och vinrankornas ursprung.

Breton La Dilettante Bourgueil

NATURVIN

ART NR: X50080563201
MARTIN & SERVERA: 703948
KARAKTÄR: Lätt, frisk och fruktig smak med inslag av vildhallon, blåbär och lite örtig avslutning.
PASSAR TILL: Vegetariska anrättningar med svamp eller lättare
kötträtter.
DRUVSORT: Cabernet franc 100%
VINIFIKATION: Druvorna, som kommer från 50 år gamla
vinrankor, handskördades och vinifierades i hela klasar med
maceration carbonique.
PRIS: 179 kr 12 flaskor/kolli

Bourgueil Nuits d'Ivresse

NATURVIN

ART NR: 9221201
KARAKTÄR: Nyanserad smak med inslag av fat, svarta vinbär,
plommon, rökig mineral och färska örter. Fin balans mellan frukt
och tannier.
PASSAR TILL: Vegetariska anrättningar med svamp, mustiga
köttgrytor.
DRUVSORT: Cabernet franc 100%
VINIFIKATION: Lång maceration under ca tre veckor med
naturlig jäst följt av malolaktisk jäsning. Inget svavel är tillsatt
till detta vin.
PRIS: 198 kr 12 flaskor/kolli

FRANKRIKE | BOURGOGNE | Jean-Pierre Grossot

CORINNE ET JEAN-PIERRE GROSSOT representerar den tredje generationen av odlarfamiljen Grossot. Jean-Pierre är vinmakare och har
sedan flera år praktiserat ekologisk odling även om de inte är certifierade. Samtliga druvor till egendomens viner kommer från egna vingårdar,
totalt 18 ha som producerar Petit Chablis, Chablis och fem stycken 1er

Grossot Chablis

Cru-lägen. För att bibehålla frukt och jordmånsmineraler sker en blygsam
användning av endast gamla ekfat i vinifieringen av vissa viner. Grossots
växande ambition att göra högklassig Chablis har genererat erkännande i
internationell vinpress.

Grossot Chablis Premier Cru Vaucoupin

ART NR: 7379601
MARTIN & SERVERA: 952549 MENIGO: 708629
KARAKTÄR: Torr, mycket frisk och elegant med tydliga aromer
av grönt äpple, citrus och mineraler.
PASSAR TILL: Aperitif, till skaldjur och lättare fiskrätter.
DRUVSORT: Chardonnay 100%
VINIFIKATION: Utanför byn Fleys ligger Grossots vingårdar i
en förlängning av 1er Cru Mont de Milieu sluttningen. Druvorna
skördas för hand från stockar som är i genomsnitt 30 år och har
en fördelaktig exponering med komplex jordmån och mikroklimat. Vinet vinifieras enbart i tank. Jäsning sker långsamt i låg
temperatur och lagras minst 12 månader innan buteljering.

ART NR: 7333201
MARTIN & SERVERA: 952556 MENIGO: 708631
KARAKTÄR: Torr, mycket frisk och elegant med krämiga toner
och smak av päron och mogna äpplen. Lång eftersmak med
tydliga mineraltoner.
PASSAR TILL: Skaldjur, eleganta fisk och grönsaksrätter.
DRUVSORT: Chardonnay 100%
VINIFIKATION: Druvorna till vinet kommer från 50-åriga vinstockar som ligger i en brant sydsluttning längst bort från byn
Fleys. Jordmånen är rik på lera och ger en fylligare mer koncentrerad karaktär. 1/3 av vinet lagras på gamla barriquefat vilket
inte ger någon fatkaraktär. Resterande del lagras på ståltank i
24 månader innan buteljering.

PRIS: 189 kr 12 flaskor/kolli

PRIS: 249 kr 12 flaskor/kolli

CALVET är utan tvekan en av Frankrikes mest kända vinproducenter.
Företaget bildades redan 1818 i byn Tain Hermitage vilken ligger i Rhônedalen, fem år senare etablerade de sig i Bordeaux. Företaget har sedan
dess fortsatt att växa, hela tiden utan att göra avkall på kvalitén. Hjärtat av

vinproduktionen ligger i Bordeaux där de äger flera vinslott även om de är
verksamma i andra delar av Frankrike. Deras viner uppmärksammas gång
på gång av internationell vinpress för sin höga kvalité.

Calvet Chablis

ART NR: X50080572201
KARAKTÄR: Doften har inslag av gröna äpplen, blommor och
rökig mineral. I smaken hittar man toner av citrus, äpplen och
mineral.
PASSAR TILL: Ostron, skaldjur och fiskrätter.
DRUVSORT: Chardonnay 100%
VINIFIKATION: Efter skörd skedde jäsningen vid låg temperatur, runt 20 grader. Vinet fick sedan en kort tid på ståltank innan
buteljering.
PRIS: 174 kr 6 flaskor/kolli
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FRANKRIKE | BOURGOGNE | Blason de Bourgogne

BLASON DE BOURGOGNE startade 2002 som en serie viner under en
gemensam etikett men från olika ursprung från nästan hela Bourgogne,
norr till söder. Vinerna kännetecknas av kvalitet, prisvärdhet och ur-

Blason de Bourgogne Mâcon-Villages

sprungstypicitet. Producent av Blason de Bourgogne är Vignerons Associés
som är ett av de ledande kooperativen i Bourgogne.

Blason de Bourgogne Chardonnay

FLERA STORLEKAR
ART NR: 229501
MARTIN & SERVERA: 721795 MENIGO: 701850
KARAKTÄR: Fruktig, ungdomlig doft med inslag av gula äpplen,
grapefrukt och smör.
Torrt, friskt och fruktigt vin med inslag av gula äpplen, grapefrukt och örter.
PASSAR TILL: Fisk, Skaldjur, Vegetariskt. Perfekt till caesarsallad.
DRUVSORT: Chardonnay 100%
VINIFIKATION: Vingårdar från de bästa småbyarna i Mâconnais
betecknas Mâcon-Villages och erbjuder friska, fruktiga viner
med mineralkaraktär från kalkhaltig jordmån som påminner lite
om oekad Chablis. Härifrån skördas Chardonnaydruvorna och
vinifieras till ett torrt vitt vin som lagras på ståltankar i 4 månader innan buteljering.
PRIS: 94 kr 12 flaskor/kolli
ÖVRIGA STORLEKAR: 375 ml 56 kr 229502
MARTIN&SERVERA: 498691

Blason de Bourgogne Pinot Noir

ART NR: 7816901
MARTIN & SERVERA: 791731 MENIGO: 723163
KARAKTÄR: Nyanserad, bärig, något kryddig smak med inslag
av skogshallon, smultron, pomerans och lingon.
PASSAR TILL: Allsköns fågelrätter. Smakrika fiskrätter och
vegetariska grytor.
DRUVSORT: Pinot noir 100%
VINIFIKATION: Druvorna kommer från södra delarna av Bourgogne mellan Beaune och Mâcon. Musten får jästa på temperaturkontrollerade ståltankar. Därefter dras ca hälften av vinet
om till 3-4 år gamla 300 liters franska ekfat. Här får vinet lagras
under ca 4-5 månader innan buteljering.
PRIS: 110 kr 12 flaskor/kolli
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ART NR: 7381001
MARTIN & SERVERA: 791723 MENIGO: 723162
KARAKTÄR: Mycket fruktig smak med inslag av fat, tropisk
frukt, nötter, örter och apelsin.
PASSAR TILL: Grillad fisk, grillade grönsaker, bouillabaisse.
DRUVSORT: Chardonnay 100%
VINIFIKATION: Druvorna kommer från trakterna runt Mâcon.
Musten får jäsa i temperaturkontrollerade ståltankar. Därefter
dras ca hälften av vinet över till 1-2 år gamla franska 300-liter
stora ekfat. Här får vinet lagras i 4-6 månader innan buteljering.
PRIS: 110 kr 12 flaskor/kolli

FRANKRIKE | BOURGOGNE | Domaine Taupenot-Merme

DOMAINE TAUPENOT-MERME drivs av Romain Taupenot som är
den 7:e generationen i vinmakarfamiljen Taupenot belägna i Côte de Nuits.
Även om de inte är certifierade så har de arbetat ekologiskt sedan 2002.
Totalt har man 14 ha vingårdar fördelat på 20 appellationer i Côte de
Beaune och Côte de Nuits. 40 % av odlingarna är Grand Cru fördelat på

Saint Romain Rouge

ART NR: X50080568401
MARTIN & SERVERA: 703708
KARAKTÄR: I doften en lite mörkare typ av Pinot-frukt med
inslag av mörka körsbär, vinbär, vildhallon och fat. I smaken, en
för vintypen markerad tanninstruktur med inslag av fat, mörk
frukt och hallon.
PASSAR TILL: Fet fågel och kraftiga fiskrätter.
DRUVSORT: Pinot noir 100%
VINIFIKATION: Saint-Romain ligger i Côtes de Beaune, väster
om Auxey-Duresses. Vinrankorna hade en ålder på 45 år, jordmånen en blandning av lera och kalksten. Alla druvorna avstjälkades, därefter gjordes en kallmaceration vid en temperatur
på 10 grader under 6-8 dagar för att extrahera mer frukt och
smak. Vinet lagrades på ekfat (25% ny ek) under 15 månader.
PRIS: 276 kr 12 flaskor/kolli ART NR: X50080568401

Nuits Saint Georges Premier 1er Cru Les Pruliers

ART NR: X50080568301 MENIGO: 724518
KARAKTÄR: Doften bjuder på mineraler, en mörk frukt med
toner av björnbär, körsbär, hallon och en kryddig ton. I smaken
en bra koncentration och viss tanninstruktur som balanseras
upp av frukten. En viss rökig mineralitet, kryddor, lakrits och
balanserad fatkaraktär.
PASSAR TILL: Passar såväl till anka som till lite kraftigare köttyper som vilt.
DRUVSORT: Pinot noir 100%
VINIFIKATION: Vinrankorna hade en ålder på 45 år, jordmånen
en blandning av lera, kalklsten och märgel. Alla druvor avstjälkades, därefter gjordes en kallmaceration vid en temperatur
på 10 grader under 6-8 dagar för att extrahera mer frukt och
smak. Vinet lagrades på ekfat (25% ny ek) under 15 månader.
PRIS: 753 kr 12 flaskor/kolli ART NR: X50080568301

Charmes-Chambertin, Mazoyères-Chambertin, Clos des Lambrays och
Corton. Vinerna håller mycket hög klass, är eleganta med bra fruktintensitet, komplexitet och välbalanserade tanniner som gör att de även är mycket
tilltalande att dricka redan som unga.

Gevrey Chambertin

ART NR: X50080568201
MARTIN & SERVERA: 703722
KARAKTÄR: I doften inslag av mineraler, blommor, vildhallon,
jordgubbar och fat. Elegant stil med frisk syra, mineraldriven
men med en finstämd ren frukt och mjuka tanniner.
PASSAR TILL: Ankrillete på smörstekt surdegsbröd.
DRUVSORT: Pinot noir 100%
VINIFIKATION: Gevrey-Chambertin bjuder på elegans men
samtidigt djup i frukten. Vinrankornas ålder var 35 år, jordmånen en blandning av lera, kalklsten och märgel. Alla druvor
avstjälkades, därefter gjordes en kallmaceration vid en temperatur på 10 grader under 6-8 dagar för att extrahera mer frukt och
smak. Vinet lagrades på ekfat (25% ny ek) under 15 månader.
PRIS: 449 kr 12 flaskor/kolli

Charmes Chambertin Grand Cru

ART NR: X50080568101 MENIGO: 724511
KARAKTÄR: Uttrycksfull doft med inslag av vildhallon, röda
vinbär och mineral. Fin koncentration i smaken med plommon,
vildhallon, mineraler och fat och en kryddig ton. Det här viner
har mycket kvar att ge och vinner på ytterligare lagring.
PASSAR TILL: Ankrillette på smörstekt surdegsbröd.
DRUVSORT: Pinot noir 100%
VINIFIKATION: Vinrankorna har en ålder på ca 40 år och
jordmånen består av lera, kalksten och märgel. Efter noggrann
selektering kallmacererades först vid en temperatur vid ca 10
grader som varade under 6-8 dagar för att extrahera mer frukt
och smak. Vinet lagrades på ekfat (varav 40% ny ek) under ca
15 månader.
PRIS: 1392 kr 12 flaskor/kolli ART NR: X50080568101
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FRANKRIKE | BOURGOGNE | Domaine Rémi Jobard

Domaine Rémi JOBARD
DOMAINE RÉMI JOBARD från byn Meursault i Côte de Beaune har 9 ha
vingårdar och arbetar ekologiskt sedan 1994 men med ekologiskt certifiering
sedan 2011. Rémi tog över vingården efter sin far Charles och gjorde sin första årgång 1992 efter vinstudier i Beaune. Rémi började tidigt med att sätta

Bourgogne Blanc
EKO

eko
eko

eko
ART NR: X50080567201
MARTIN & SERVERA: 799627 MENIGO: 724465
KARAKTÄR: Doften bjuder på rena mineraler, vita blommor, lätt
fatkaraktär, citrus och gröna äpplen. Balanserad smak i elegant
stil med frisk syra och inslag av mineral, citrus, fat, gröna äpplen
och en lite nötig avslutning.
PASSAR TILL: Pilgrimsmusslor med puré av palsternacka och
pancetta. Vit fisk med smörstekta kantareller.
DRUVSORT: Chardonnay 100%
VINIFIKATION: Druvorna till vinet kommer från 6 olika vingårdslägen från vinrankor med en ålder upp till 60 år. Jordmånen
består av lera blandat med kalksten. Vinet jästes med vildjäst
och lagrades därefter på österrikiska ekfat på en storlek mellan
1000 och 1500 liter.
PRIS: 247 kr 12 flaskor/kolli

Meursault 1er
Cru le Poruzot-Dessus
EKO
eko
eko

eko
ART NR: 9615901
KARAKTÄR: Stor doft med mycket mineraltoner, citrus och
inslag av fat. Viss fetma i smaken som balanseras upp av en frisk
syra och ren mineralkaraktär. Inslag av fat, nötter, vit persika,
lång eftersmak med en kryddig avslutning.
PASSAR TILL: Kraftigare fiskrätter, fågel och vegetariska anrättningar med svamp.
DRUVSORT: Chardonnay 100%
VINIFIKATION: Druvorna kommer från 85-åriga och 45-åriga
vinrankor. Alla Rémi Jobards viner går i en elegantare stil men
detta läge ger den mest rika, kraftfulla stilen av hans viner.
Jordmånen består av lera, märgel och kalksten. Vinet jästes
med vildjäst och lagrades därefter på österrikiska ekfat på en
storlek mellan 1000 och 1500 liter under ca 14 månader.
PRIS: 776 kr 12 flaskor/kolli
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sin egen prägel på vinerna, han valde ex österrikisk ek istället för fransk för
mer subtil faktkaraktär. Filosofin är att göra eleganta viner som speglar sin
terroir. Varsam pressning av druvorna bidrar till elegans och finess. Vinerna
jäser på ekfat med vildjäst och filtreras aldrig innan buteljering.

Meursault "Sous la Velle"
EKO

eko
eko

eko
ART NR: X50080567001
MARTIN & SERVERA: 799635 MENIGO: 724516
KARAKTÄR: Generös, tydligt mineraldriven doft med toner av
vit persika, citrus och lite fat. Mycket mineraler även i smaken
och toner av gröna äpplen, vit persika, citrus, nötter och en
välbalanserad fatkaraktär.
PASSAR TILL: Smakrika fiskrätter, comtéost, svampanrättningar.
DRUVSORT: Chardonnay 100%
VINIFIKATION: Sous la Velle är en lieu dit (enskilt vingårdsläge)
som ligger beläget precis sydost om byn Meursault, mycket nära
Jobards vineri. Vinrankorna har en ålder på ca 35 år, jordmånen
består av lera blandat med kalksten. Vinet jästes med vildjäst
och lagrades därefter på österrikiska ekfat på en storlek mellan
1000 och 1500 liter i ca 14 månader.
PRIS: 430 kr 12 flaskor/kolli

FRANKRIKE | BOURGOGNE | Château de Chamirey

Château de Chamirey ägs av Domaines Devillard och ligger beläget i Mercurey i Côte Chalonnaise i södra Bourgogne. Slottet Château de Chamirey
byggdes på 1700-talet och ligger vackert beläget med utsikt över byn Chamirey. Första året man producerade eget vin där var 1934, då av Marquis de

Château de Chamirey Mercurey blanc

Jouennes d'Herville som senare lämnade över egendomen till hans svärson
Bertrand Devillard. I dag drivs vingården av Amaury och Aurore Devillard.
Totalt har man 37 ha och producerar 11 viner varav 6 är premier cru.

Château de Chamirey Premier Cru 'La Mission'

ART NR: X50080567801
KARAKTÄR: Generös doft med inslag av vit persika, gröna
äpplen, mineraler och fat. I smaken fyllig och med frisk syra med
toner av päron, gröna äpplen, citrus, fat och en fin mineralkaraktär med bra längd i eftersmaken.
PASSAR TILL: Stekt fisk med svamp, Quiche Lorraine, fågel.
DRUVSORT: Chardonnay 100%
VINIFIKATION: Druvorna kommer från 6 olika vingårdslägen
med jordmån av lera och kalksten. Jäsningen följt av malolaktisk
jäsning gjordes i ekfat. Vinet lagrades därefter under 11 månader
i en blandning av 228 liter och 400 liter stora, lättrostade franska ekfat varav 15% ny ek. Vinet filtrerades lätt innan buteljering.

ART NR: X50080567901
KARAKTÄR: Generös doft med mycket mineraler, citrus, gul
frukt och fat. Fyllig smak med viss fetma som balanseras upp
av frisk syra och mycket mineraler. Toner av citrus, gul frukt, fat
och kryddor. Härlig lång avslutning.
PASSAR TILL: Stekt fisk med smörstekta kantareller, Comtéost,
vegetariska anrättningar med svamp.
DRUVSORT: Chardonnay 100%
VINIFIKATION: Vingårdsläget La Mission ägs till 100% av Château de Chamirey och betecknas därmed som ”Monopole”. Vinrankorna planterades mellan 1961 och 1997. Jordmånen består
av en blandning av lera, kalksten och sand. Jäsningen följdes
av malolaktisk jäsning i ekfat. Vinet lagrades i 15 månader i 228
liter stora, lättrostade franska ekfat varav 20% ny ek.

PRIS: 267 kr 6 flaskor/kolli

PRIS: 383 kr 6 flaskor/kolli

Château de Chamirey Mercurey Rouge

ART NR: X50080567701
KARAKTÄR: Inbjudande doft med toner av skogshallon, mörka
körsbär och en balanserad fatton. I smaken står även där
frukten i fokus som fint balanseras upp av syran i vinet. Toner av
skogshallon, mörka körsbär, fat och en liten kryddighet.
PASSAR TILL: Feta korvar, smakrika fiskrätter, fågel samt vegetariska rätter.
DRUVSORT: Pinot noir 100%
VINIFIKATION: Druvorna kommer från flera vingårdslägen
varav 3 är premier cru; En Sazenay, Champs-Martin och Clos
L’Évêque. Jordmånen består av lera och lite kalksten. En del av
druvorna avstjälkades innan jäsning, en del klasar jästes hela.
Endast naturlig jäst användes. 80 % av vinet lagrades under 12
månader i 228 liter stora franska ekfat, varav 10% ny ek.
PRIS: 250 kr 6 flaskor/kolli
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FRANKRIKE | BORDEAUX | Vignobles Jean-Marie Carrille

JEAN-MARIE CARRILLE Öster om Saint-Emilion och dess satellitkommuner ligger Côtes de Castillon. Det här är en attraktiv del av
Bordeaux med kuperad terräng där flera namnkunniga prestigeslott har köpt
egendomar. Jean-Marie Carrille köpte 1967 Chateau Poupille och anses

Chateau Robin des Moines Saint-Milion
EKO

eko
eko

28

eko

som den ledande egendomen i Castillon. Idag driver sonen Philippe Carrille egendomen samt vingården i Saint-Emilion, Chateau Robin des Moines.
Vinerna odlas ekologiskt med stor omsorg och en hantverksmässig profil
med lågt skördeuttag och från gamla vinstockar.

Poupille Castillon
EKO

eko
eko

eko

ART NR: X50080518801
MARTIN & SERVERA: 950857 MENIGO: 709254
KARAKTÄR: Medelfyllig med mogna aromer av plommon, mörka bär och ceder. Balanserad strävhet med mogen mörk frukt.
Eleganta toner av ceder och mocka.
PASSAR TILL: Stekta och grillade rätter av lamm och nötkött.
DRUVSORT: Merlot 70% , Cabernet franc 20% , Cabernet
sauvignon 10%
VINIFIKATION: Ekologiskt odlade druvor från 40-åriga vinstockar i en 6 ha stor vingård i kommunen Saint Christophe des
Bardes beläget i Saint-Emilion. Traditionell vinmakning med
långmaceration och endast lagring i cementtankar.

ART NR: 7546801
MARTIN & SERVERA: 954008 MENIGO: 709253
KARAKTÄR: Stor intensiv doft av ceder, läder och mörka bär.
Fyllig och generös med komplexa aromer av mörka bär, choklad
och mocka. Lång och kraftfull eftersmak med eleganta
ekfatstoner.
PASSAR TILL: Till smakrika rätter av nöt, lamm och vilt.
DRUVSORT: Merlot 100%
VINIFIKATION: Merlotdruvorna handplockas från 40 åriga
stockar med ett lågt skördeuttag på 30-40 hl/ha. Vinifikation
sker med naturlig jäst, 100% lagring på franska ekfat varav 75%
på nya franska 230 liters barriquefat. Vinet är ofiltrerat.

PRIS: 167 kr 12 flaskor/kolli

PRIS: 223 kr 12 flaskor/kolli

FRANKRIKE | BORDEAUX | Calvet

CALVET är utan tvekan en av Frankrikes mest kända vinproducenter. Företaget bildades redan 1818 i byn Tain Hermitage vilken ligger i Rhônedalen,
fem år senare etablerade de sig i Bordeaux. Företaget har sedan dess fortsatt
att växa, hela tiden utan att göra avkall på kvalitén. Hjärtat av vinproduk-

Calvet varietals Sauvignon

FLERA STORLEKAR

ART NR: 7549401
MARTIN&SERVERA: 600700
KARAKTÄR: Ren fruktdriven och krispig med mängder av
svartvinbärsblad, gröna äpplen och citrusfrukt i såväl doft som
smak.
PASSAR TILL: Fisk, skaldjur och kyckling.
DRUVSORT: Sauvignon Blanc 100%
VINIFIKATION: Druvorna till vinet väljs ut personligen av
Benjamin Tuex, vinmakare på Calvet. Han utgår helt ifrån kvalitén
druvorna från respektive odlare har varje årgång och låter det
styra. Vinodlingarna ligger främst i området Entre-deux-Mers.
Vinet har efter vinifiering lagrats på rostfria ståltankar för att
behålla frukt och fräschör..
PRIS: 73 kr 6 flaskor/kolli
ÖVRIGA STORLEKAR: Piccolo 187 ml, 23 kr X50080529304
MARTIN&SERVERA: 637249 MENIGO: 714349

Calvet varietals Merlot

tionen ligger i Bordeaux där de äger flera vinslott även om de är verksamma
i andra delar av Frankrike. Deras viner uppmärksammas gång på gång av
internationell vinpress för sin höga kvalité.

Calvet Reserve Sauvignon Blanc Reserve

ART NR: 7472501
MARTIN & SERVERA: 787697 MENIGO: 711779
KARAKTÄR: Ungdomlig och inbjudande doft med mängder av
krusbär, svartvinbärsblad, cirtrusfrukt och kaprifol följt av steniga mineraler. I smaken är vinet krispigt torrt med frisk fruktsyra
och fullpackad med passionsfrukt, citrus, krusbär, kaprifol och
svartvinbärsblad med ett mineraldriv i avslutningen.
PASSAR TILL: En klassik Vit Bordeaux som med sin frukt och
härliga fruktsyra fungerar utmärkt i de flesta matsammanhang.
Här har vi en kompanjon till såväl saffransosande fiskgrytor som
till sushi.
DRUVSORT: Sauvignon blanc 100%
VINIFIKATION: Sauvignon Blanc druvorna skördas vid optimal
mognad och efter en noggrann selektering pressas de och
juicen får sedan ligga med druvskalen under en tid innan de
skiljs av och vinifieringen sätter vid. All jäsning och lagring sker
på rostfria ståltankar, detta för att behålla druvans fantastiska
egenskaper på bästa sätt.
PRIS: 98 kr 6 flaskor/kolli

Calvet Vieux Château de Jouans

FLERA STORLEKAR

ART NR: 7944401
MARTIN&SERVERA: 699801 MENIGO: 714431
KARAKTÄR: Fruktdrivet med hög fruktsyra och angenäma ungdomliga tanniner följt av plommon, svarta vinbär och lakrits.
PASSAR TILL: Smakrika rätter på vilt, kött och fågel.
DRUVSORT: Merlot 100%
VINIFIKATION: Efter skörd vinifieras vinet med lång kontakt med
skalen för att extrahera smak och färg. Vinet lagras sedan på
rostfria ståltankar för att behålla frukt och ungdomlighet.
PRIS: 73 kr 12 flaskor/kolli
ÖVRIGA STORLEKAR: Piccolo 187 ml, 23 kr X50080529204
MARTIN&SERVERA: 636357 MENIGO: 714354

ART NR: 312801
MARTIN & SERVERA: 775775
KARAKTÄR: Klassisk Saint-Emilion med mängder av mogna
plommon, svarta vinbär, örter och härligt rostade ekfatstoner
och tobak. Vinet är inbjudande fylligt med mängder av mörk
frukt, plommon, mineraler och härliga ceder och torkade
tobakslöv.
PASSAR TILL: Grillad entrecôte med pommes frites och bearnaisesås.
DRUVSORT: Merlot 90% , Cabernet sauvignon 10%
VINIFIKATION: På Vieux Château des Jouans skördar man
och vinifierar varje vingårdsläge separat. Efter pressning och
vinifiering lagras först druvsort för druvsort innan årets blend
bestäms och vinet slutligen buteljeras. Vinet lagrades i 12
månader på franska 225 liters ekfat av vilka 20% var nya och
resterande 80% användes för andra gången.
PRIS: 149 kr 6 flaskor/kolli
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FRANKRIKE | RHÔNE | Francois Villard

FRANCOIS VILLARD har på 20 år etablerat sig som en av Norra Rhônedalens absoluta topproducenter. Francois arbetade innan som kock
men blev tidigt tagen av ”vinets magi”. Hans stora arbete ligger enligt
han själv i att hela tiden fördjupa sig i de olika jordmåner och microklimat

Villard Contours de Deponcins Viogner

Saint Joseph Fruit d’Avilleran

ART NR: X50080529901
KARAKTÄR: Torr, frisk och mycket fruktig med fin syra och
massor med tropisk frukt, apelsinblom och mineraler. Lång,
läskande och fruktig eftersmak.
PASSAR TILL: Kryddstarka och eleganta fiskrätter.
DRUVSORT: Viognier 100%
VINIFIKATION: Druvorna skördas för hand från vingårdar i
St Michel sur Rhône och Verin, som ligger precis sydväst om
Condrieu. Efter jäsning på rostfria tankar får vinet ligga på sin
jästfällning på 3 till 5 år gamla franska ekfat i 11 månader.

ART NR: 7911701
KARAKTÄR: Stor och djup doft med tydlig kryddig frukt och
örter.
Koncentrerad och fyllig med toner av gul frukt, örter, mineraler
och fat. Lång, balanserad eftersmak.
PASSAR TILL: Smakrika fiskrätter eller rätter med ljust kött som
fågel eller fläsk.
DRUVSORT: Marsanne 100%
VINIFIKATION: Frukten hämtas från vingårdar i Chavanay och
Malleval. Efter alkoholjäsning vilar vinet på sin jästfällning i 11
månader på 50% nya foudres och 50% gamla, små fat om 228
liter. Vinet får sedan vila på ståltank 1 månad innan buteljering.

PRIS: 215 kr 6 flaskor/kolli

PRIS: 239 kr 12 flaskor/kolli

L’appel des Sereines Syrah

ART NR: 7809701
MARTIN & SERVERA: 703835 MENIGO: 723775
KARAKTÄR: Näsan är stor och mörk, med fin frukt och härlig
kryddighet tillsammans med svarta oliver och lagerblad.
Smakrik, fruktig och kryddig med bra balans och struktur. Toner
av mörka bär, kaffe, peppar tillsammans med en tydlig örtighet.
PASSAR TILL: Smakrika rätter av nöt eller vilt, gärna grytor och
långkok med mycket örter.
DRUVSORT: Syrah 100%
VINIFIKATION: Druvorna plockas från odlingar i Chavanay,
Ardoix, St Michel sur Rhône och Verin där stockarna är i genomsnitt 10 år gamla.
Efter alkoholjäsning i temperaturkontrollerade ståltankar får
50% av vinet lagras på stora ekfat och 50% på små, gamla fat i
cirka 6 månader.
PRIS: 139 kr 12 flaskor/kolli
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hans odlingar innefattar, att förstå dessa och att kunna förmedla vad de ger
hela vägen från vinrankan till flaskan. Condrieu är Francois hjärta och det
var där han började sin bana som vinmakare innan han påbörjade sina projekt i Saint Joseph och Côte-Rôtie.

Villard Le Grand Vallon Condrieu

ART NR: 7227101
KARAKTÄR: Torr, fyllig och mycket smakrik med komplexitet
och en stor fruktkoncentration. Aromatisk och tät, med toner
av persika, apelsinblom, mineraler och fat. Lång och intensiv
eftersmak.
PASSAR TILL: Smakrika rätter av fisk eller eleganta kötträtter
av ljusare kött.
DRUVSORT: Viognier 100%
VINIFIKATION: Druvorna odlas i Saint pierre De Boeuf och skördeuttaget är endast 42 HL/ hektar. Skörden sker för hand och
en strikt gallring görs innan pressning. Vinet får jäsa på ekfat
vid låg temperatur och får sedan ligga på sin jästfällning i 11
månader innan buteljering.
PRIS: 395 kr 12 flaskor/kolli

FRANKRIKE | RHÔNE | Yann Chave

YANN CHAVE har sitt vineri vid foten av Hermitageberget i norra Rhônedalen. Hans föräldrar startade verksamheten 1970 och köpte fina vingårdslägen i Crozes-Hermitage. 1996 tog Yann helt över verksamheten och har fått stora framgångar efter han byggt sitt eget vineri 2003. Egendomen är certifierad ekologisk och Yann anser att det

Yann Chave EKO
Crozes-Hermitage
eko
eko

eko

är självklart att alla bra viner är framställda med respekt för jorden.
Yann förser några av världens främsta restauranger med sina viner,
tillgången är begränsad och vi är mycket glada över vår allokering.
”Jag har två intressen i livet: vin och rugby” - Yann Chave.

Yann Chave Crozes-Hermitage
Le Rouvre
EKO
eko
eko

ART NR: X50080525301
MARTIN & SERVERA: 624619 MENIGO: 714272
KARAKTÄR: Ren, stram och frisk med mörk härlig frukt, lakrits,
viol och vitpeppar i en härligt balanserad stil. Lång eftersmak
med friskhet som framkallar mersmak!
PASSAR TILL: Utmärkt till grytor och mustiga långkok.
DRUVSORT: Syrah 100%
VINIFIKATION: Druvorna odlas i de tre byarna Mercurol, La
Roche de Glun och Pont de l’Isère. Medelåldern på vinstockarna
är 20 år och vinrankorna trimmas från löv så druvorna får maximalt med solljus. Efter pressning får vinet jäsa och macerera på
ståltankar i cirka 3 veckor innan de läggs på stora franska fat om
600 liter i 10 månader.
PRIS: 189 kr 12 flaskor/kolli

eko

ART NR: 7205301
MARTIN & SERVERA: 788133
KARAKTÄR: Komplext och koncentrerad med hög frisk syra
och massor av mörka bär, viol, örter och vitpeppar samt ett
mineraliskt avslut.
PASSAR TILL: Mustiga grytor och hårt grillad entrecôte
DRUVSORT: Syrah 100%
VINIFIKATION: Druvorna kommer från "chassis" området, där
medelåldern på vinrankorna är över 50 år. Efter nogrann selektering pressas druvorna och får sedan jäsa på rostfria ståltankar
innan de lagras på franska ekfat om 600 liter.
PRIS: 229 kr 12 flaskor/kolli

Yann Chave Hermitage
EKO
eko
eko

eko
ART NR: X50080527501
KARAKTÄR: Mycket koncentrerad och typisk för både område och druva med stram tanninstruktur, mycket mörk frukt
tillsammans med komplexitet och karaktär av färska kryddor,
vitpeppar, violer, mineral och fat. Eftersmaken är mycket lång
och elegant med bra balans och fräschör. Ett stort vin!
PASSAR TILL: Mycket smakrika kötträtter eller grytor och
lagrade ostar.
DRUVSORT: Syrah 100%
VINIFIKATION: Druvorna skördas för hand från Yanns 1,5 hektar
lilla, sydvästsluttande vingård på Hermitage-berget. Uttaget är
endast 35 hektoliter per hektar, och vinstockarna är i
genomsnitt 30 år.
Efter vinifiering lagras vinet i 12 månader på franska 600 liters
ekfat.
PRIS: 599 kr 12 flaskor/kolli
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FRANKRIKE | RHÔNE | Domaine du Tunnel

DOMAINE DU TUNNEL ligger i en av vinvärldens mest dramatiska
och vackra områden, Cornas i norra Rhônedalen. Stephane och Sandrine
Robert har skapat sin drömegendom i Cornas branta sluttningar, bakom

Domaine du Tunnel Cornas

ART NR: 7411201
MARTIN & SERVERA: 783878
KARAKTÄR: Elegant och balanserat med en underliggande
kraft och härligt strama tanniner uppbackat av mörka bär, plommon, ceder och vitpeppar.
PASSAR TILL: Fågel, vilt och härliga kött- och svampgrytor.
DRUVSORT: Syrah 100%
VINIFIKATION: Stéphane vinifierar sina 15 små vingårdslägen
separat och lagrar dem beroende på olika storlekar av ekfat och
med olika ålder beroende på vad respektive vin behöver. Efter
12-15 månader gör han sedan en blend och vinet får vila på tank
några månader innan det slutligen buteljeras.
PRIS: 395 kr 6 flaskor/kolli
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egendomen ligger den gamla övergivna järnvägstunnel som fått ge namn åt
egendomen. Paret Robert gör fantastiska viner på druvan syrah och är eftertraktade runt hela jorden.

FRANKRIKE | RHÔNE | Famille Perrin

FAMILLE PERRINs historia börjar med Château de Beaucastel i distriktet Châteauneuf-du-Pape där de under flera generationer framställt några
av världens främsta viner. De arbetar sedan1974 efter biodynamiska principer och är en av få producenter som odlar samtliga av de 13, i Châteauneuf-du-Pape, tillåtna druvorna. Familjen Perrin äger vingårdar runt om

La Vieille Ferme Blanc

i hela södra Rhônedalen under etiketten Famille Perrin. De har även två
projekt i form av prestigeegendomen Domaine du Clos des Tourelles i Gigondas och egendomen Miraval i Provence vilken de driver tillsammans med
Angelina Jolie och Brad Pitt.

La Vieille Ferme Rosé
FLERA STORLEKAR

FLERA STORLEKAR

ART NR: 8843101
MARTIN & SERVERA: 761478 MENIGO: 715046
KARAKTÄR: I doften har vinet mängder av exotisk frukt, gröna
äpplen och hasselnötter, i smaken är vinet torrt med frisk fruktsyra och citrus, gröna äpplen och honung.
PASSAR TILL: Asiatiskt, fisk och skaldjur
DRUVSORT: Bourboulenc 40% , Grenache blanc 20% , Rolle
20% , Ugni blanc 20%
VINIFIKATION: Efter skörd vinifieras druvorna och får sedan
ligga med sin jästfällning ”sur lie”, 10% av vinet lagras i tre
månader på nya franska ekfat.

ART NR: 7078801
MARTIN & SERVERA: 761452 MENIGO: 715577
KARAKTÄR: Blommigt och ungdomligt med mängder av mineraler och röda bär, torrt med inbjudande fruktsyra följt av hallon,
smultron och mineraler.
PASSAR TILL: Asiatisk kök, fisk och skaldjur.
DRUVSORT: Cinsault 40% , Grenache 30% , Syrah 30%
VINIFIKATION: Efter skörd och pressning får skalen ligga med
under några timmar för att ge färg och struktur åt vinet, därefter jäses det på ståltankar under låg temperatur.

PRIS: 79 kr 12 flaskor/kolli ART NR: 8843101ÖVRIGA STORLEKAR: 375 ml, 50 kr X50080548102
MARTIN&SERVERA: 780882 MENIGO: 721156

PRIS: 79 kr 12 flaskor/kolli
ÖVRIGA STORLEKAR: 375 ml, 50 kr X50080561002
MARTIN&SERVERA: 792457 MENIGO: 723139

La Vieille Ferme Rouge

Perrin Côtes du Rhône Réserve Blanc

FLERA STORLEKAR

ART NR: 8834901
MARTIN & SERVERA: 761460 MENIGO: 715045
KARAKTÄR: Ungdomlig, kryddig doft med mängder av mörkfrukt och röda bär, i smaken finns massor av björnbär och blåbär
följt av kryddor med ett långt och rent avslut.
PASSAR TILL: Fläsk- och nötkött.
DRUVSORT: Cinsault 30% , Grenache 30% , Syrah 20% , Carignan 20%
VINIFIKATION: Efter skörd pressas druvorna varsamt och får
sedan jäsa på cementtankar om 150 och 300 HL. Därefter lagras
en del av vinet först 3 månader på stora ekfat innan det åter
blandas med vinet i cementtankarna och slutligen buteljeras.
PRIS: 79 kr 12 flaskor/kolli
ÖVRIGA STORLEKAR: 375 ml, 50 kr X50080548002
MARTIN&SERVERA: 780890 MENIGO: 721154

Famille Perrin Côtes du Rhône Réserve Rouge

ART NR: 7321801
MARTIN & SERVERA: 761601 MENIGO: 717685
KARAKTÄR: inbjudande och komplex doft med aprikos och
persika följt av vita blommor. Torrt och fylligt med mängder av
mineraler, citrus och persika.
PASSAR TILL: Asiatiskt, fisk och skaldjur
DRUVSORT: Grenache blanc 40% , Roussanne 20% , Marsanne
20% , Viognier 20%
VINIFIKATION: Druvorna till vinet kommer från vingårdarna i
Cairanne och Jonquières. Klassisk vinifikation, först på cementtankar och därefter på rostfria tankar fram till buteljering.
PRIS: 102 kr 12 flaskor/kolli

Perrin Côtes du Rhône Nature
EKO

eko

FLERA STORLEKAR

ART NR: 8835001
MARTIN & SERVERA: 769497 MENIGO: 716027
KARAKTÄR: Ungdomlig, kryddig doft med mängder av mörk
frukt, läder, örter och ceder. I smaken är vinet torrt med mjuka
saliverande tanniner följt av en härligt välbalanserad fruktsyra
uppbackad av mörka bär, kryddor och tobak.
PASSAR TILL: Grytor av nötkött eller vilt med svamp.
DRUVSORT: Grenache 40% , Syrah 30% , Mourvèdre 30%
VINIFIKATION: Druvorna till vinet kommer främst från
vingården Prébois i Orange och från familjen Perrins vingård
i Vinsobres. Efter skörd och noggrann selektering pressas
druvorna innan de får jäsa på rostfria ståltankar. Därefter lagras
vinet i 12 månader på franska ekfat.
PRIS: 105 kr 12 flaskor/kolli
ÖVRIGA STORLEKAR: 1500 ml, 210 kr X50080569106

eko

eko

ART NR: X50080535801
MARTIN & SERVERA: 778555 MENIGO: 722858
KARAKTÄR: Elegant och ungdomlig, kryddig doft med mängder av mörk frukt, läder, örter och ceder. I smaken är vinet torrt
med markerade tanniner följt av en härlig fruktsyra uppbackad
av mörka och röda bär, kryddor och tobak.
PASSAR TILL: Nötkött, vilt och grytor.
DRUVSORT: Grenache 60% , Syrah 40%
VINIFIKATION: Efter skörd och noggrann selektering pressas
druvorna innan de får jäsa på rostfria ståltankar. Därefter lagras
25% av vinet i 12 månader på stora franska ekfat.
PRIS: 114 kr 12 flaskor/kolli
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FRANKRIKE | RHÔNE | Famille Perrin
Perrin La Gille Gigondas

ART NR: 7393701
MARTIN & SERVERA: 783738
KARAKTÄR: Komplex och inbjudande doft där man möts av
timjan och björnbär. Vinet är fylligt och fullpackat med mörka
bär, eleganta tanniner, kryddor och är mycket välbalanserat.
PASSAR TILL: Rätter av nöt, lamm och vilt.
DRUVSORT: Grenache 50% , Syrah 50%
VINIFIKATION: Druvorna kommer från en vingård belägen
i hjärtat av Gigondas. Efter skörd avstjälkas druvorna innan
selektering och pressning. Vinifiering sker på stora ekfat samt
rostfria ståltankar, därefter lagras vinet på dels små franska
barrique och större foudres ekfat.
PRIS: 225 kr 12 flaskor/kolli

Famille Perrin Châteauneuf-du-Pape "Les Sinards"

ART NR: 7520701
MARTIN & SERVERA: 767947 MENIGO: 719152
KARAKTÄR: Intensiv av mörka och röda bär följt av mängder av
kryddor. I smaken är vinet sprängfyllt med färska körsbär och
björnbär samt kryddor i from av peppar och örter.
PASSAR TILL: Nötkött, vilt och grytor.
DRUVSORT: Grenache 40% , Syrah 30% , Mourvèdre 30%
VINIFIKATION: Efter manuell skörd och noggrann selektering
vinifieras druvorna på stora ekfat respektive cementtankar
beroende på druvsorternas olika egenskaper. Vinet och lagras
sedan i ytterligare 12 månader på stora franska ekfat, så kallade
Foudres, innan det slutligen buteljeras.
PRIS: 275 kr 6 flaskor/kolli

Coudolet de Beaucastel Côtes du Rhône

ART NR: X50080554201
KARAKTÄR: Mörk färg med intensiv doft av mörka bär, viol
och lakrits. Eleganta och kryddiga aromer med intrigerad
ekfats karaktär och finstämda tanniner med lång och komplex
avslutning.
PASSAR TILL: Eleganta rätter av lamm, nötkött och vilt.
DRUVSORT: Grenache 50% , Syrah 50%
VINIFIKATION: Dom skördade druvorna, som ej avstjälkas jäser
med naturjäst. Fortsatt vinifiering sker på stora ekfat, därefter
lagras vinet på 100% nya små franska barrique i 15 månader.
Domaine du Clos des Tourelles är belägen vid foten av byn Gigondas och består av en inhägnad enskild vingård ”clos”.
PRIS: 445 kr 6 flaskor/kolli

Château de Beaucastel Blanc

ART NR: 9505601
KARAKTÄR: Intensiv doft av smörkola, brioche och vita blommor.
Smaken är fyllig med finstämd ekfatskaraktär, aprikos, persikor
och vita blommor. Lång elegant och smakrik eftersmak.
PASSAR TILL: Eleganta fiskrätter och tillagade skaldjur.
DRUVSORT: Roussanne 80% , Grenache blanc 15% , Clairette ,
Bourboulenc
VINIFIKATION: Druvorna skördades för hand i små korgar och
druvsorterna vinifierades separat, 30% jäser och lagras på nya
små franska ekfat och 70% på ståltank i 8 månader. Vinet buteljeras efter ytterligare 8 månaders lagring.
PRIS: 709 kr 6 flaskor/kolli

Château de Beaucastel

ART NR: 7489501
MARTIN & SERVERA: 761445 MENIGO: 715864
KARAKTÄR: Komplex och inbjudande doft fylld av ungdomlig
mörk frukt, violer och kryddor. I smaken är vinet välbalanserat
och fylligt med mängder av kryddor och ett långt angenämt
avslut.
PASSAR TILL: Nötkött, vilt och grytor
DRUVSORT: Mourvèdre , Grenache , Syrah , Cinsault
VINIFIKATION: Druvorna till vinet kommer från vingården
Coudoulet vilken ligger direkt öster om Château Beaucastel, vingården har samma typiska gallets (runda stenar) som
vingården på Château Beaucastel. Efter nogrann selektering vinifieras druvorna ""plot för plot"" och får sedan jäsa på rostfria
ståltankar innan vinet blandas och lagras ytterligare på franska
ekfat i 6 månader.

ART NR: 9980701
MARTIN & SERVERA: 787432 MENIGO: 719105
KARAKTÄR: Delikat, inbjudande med stor och rik doft, mycket
komplex med röda och mörka bär, timjan, fikon och körsbär
följt av kryddor. I smaken är det elegant och fylligt med fikon,
björnbär, kryddor och tobak, allt uppburet av en välbalanserad
fruktsyra och närvarande men redan integrerade tanniner.
PASSAR TILL: Smakrika rätter av nöt och vilt.
DRUVSORT: Grenache , Mourvèdre , Syrah , Counoise , Cinsault
VINIFIKATION: Efter skörd och noggrann selektering vinifieras
druvorna på ek respektive cement beroende på druvsorternas
olika egenskaper. Därefter görs den slutgiltiga blenden och
vinets lagras 12 månader på franska ekfat.

PRIS: 235 kr 12 flaskor/kolli

PRIS: 709 kr 6 flaskor/kolli

Perrin Beaucastel Blanc Vieille Vignes 2016

ART NR: X50080536301
KARAKTÄR: Mycket elegant och komplex doft av aprikos,
honung, citrus och mineraler. Fylligt och smakrikt vin i hög klass
med en krämig textur och karaktär av apelsinskal, marmelad
och aprikos. Lång eftersmak med en svag ton av balanserade
ekfat.
PASSAR TILL: Eleganta rätter av fisk och skaldjur.
DRUVSORT: Roussanne 100%
VINIFIKATION: Druvorna skördades aningen övermogna för
hand från 70-100 åriga stockar. Vinifiering av druvorna skedde
efter noggrann selektion där 30 % jäste och lagrades på nya
små franska ekfat och 70 % jäste och lagrades på ståltank. Vinet
buteljerades efter 7 månaders lagring.
PRIS: 1335 kr 6 flaskor/kolli
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Perrin Clos des Tourelles Gigondas

Hommage A Jacques Perrin Château Beaucastel

ART NR: X50080554801
KARAKTÄR: Stor och intensiv doft av röda och mörka bär. Komplexa toner av örter och kryddor. Smaken är fyllig och elegant
med fikon, körsbär, björnbär, kryddor och tobak. Balanserad
fruktsyra och tanniner med begynnande mognadskaraktär med
lång eftersmak.
PASSAR TILL: Eleganta kötträtter av lamm, nöt och vilt.
DRUVSORT: Mourvèdre 60% , Grenache 20% , Counoise 10% ,
Syrah 10%
VINIFIKATION: Druvorna skördas från en mindre del av Château de Beaucastels vingård och domineras av Mouvedre från
mycket gamla vinstockar, vilket ger små kvantiteter av intensivt
mogen och koncentrerad frukt. Vinet vinifieras på ek och lagras
18 månader på nya franska ekfat.
PRIS: 2800 kr 3 flaskor/kolli

FRANKRIKE | RHÔNE | Les Vignerons d’Estézargues

LES VIGNERONS D’ESTÉZARGUES vinbönder odlar 2/3 av sina
druvor ekologiskt. Andelen druvor som inte är ekologiskt certifierade har
benämningen Terra Vitis, en lokal sammanslutning, som strävar efter att
minimera klarning, filtrering och svavling och som reglerar och begränsar

Terre De Mistral Reserve Côtes du Rhône Blanc

användning av artificiella bekämpningsmedel. Den gemensamma nämnaren för vinbönderna är helt enkelt att försöka odla och framställa vin som
förr i tiden.

Terre de Mistral Côtes du Rhône Reserve

EKO
eko
eko

eko

EKO
eko
eko

eko

ART NR: 7432401
MARTIN & SERVERA: 786616
KARAKTÄR: Fyllig och fruktig med inslag av gula äpplen,
ananas, honung och citrusfrukter.
PASSAR TILL: Fågel, fisk, fräscha sommarsallader med bacon
eller kyckling.
DRUVSORT: Grenache blanc 80% , Viognier 15% ,
Roussanne 5%
VINIFIKATION: Druvsorterna vinifieras separat. Jäsning sker i
15 dagar under låg temperatur på rostfria ståltankar där vinet
sedan får vila på sin jästfällning i 4-5 månader innan vinet filtreras lätt. En minimal tillsats av svavel sker innan buteljering.

ART NR: 216701
MARTIN & SERVERA: 728956 MENIGO: 704747
KARAKTÄR: Medelfyllig med mogna tanniner, smak av röda
vinbär, lakrits och vitpeppar med lång eftersmak.
PASSAR TILL: Stekta och grillade rätter av lamm och nötkött.
DRUVSORT: Grenache 50% , Syrah 25% , Carignan 10% , Cinsault 10% , Mourvèdre 5%
VINIFIKATION: Druvorna vinifieras separat med traditionella
metoder. Jäsning sker i 15 dagar under låg temperatur på rostfria tankar. 5% av vinet lagras på gamla franska barriquefat i 4
månader. Vinet filtreras minimalt innan buteljering.

PRIS: 89 kr 12 flaskor/kolli

PRIS: 89 kr 12 flaskor/kolli
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FRANKRIKE | RHÔNE | Calvet

CALVET är utan tvekan en av Frankrikes mest kända vinproducenter.
Företaget bildades redan 1818 i byn Tain Hermitage vilken ligger i Rhônedalen, fem år senare etablerade de sig i Bordeaux. Företaget har sedan
dess fortsatt att växa, hela tiden utan att göra avkall på kvalitén. Hjärtat av

vinproduktionen ligger i Bordeaux där de äger flera vinslott även om de är
verksamma i andra delar av Frankrike. Deras viner uppmärksammas gång
på gång av internationell vinpress för sin höga kvalité.

Calvet Côtes-du-Rhône Rosé

ART NR: 221901
MARTIN & SERVERA: 764415
KARAKTÄR: Ungdomligt och härligt aromatiskt, bärigt vin med
mängder av mogna jordgubbar och körsbärstoner uppbackade
av mineral. Den friska fruktsyran bär upp all frukt i smaken och
ger ett härligt inbjudande avslut.
PASSAR TILL: Toast skagen, fiskrätter och matiga sallader.
DRUVSORT: Grenache 40% , Syrah 30% , Mourvèdre 30%
VINIFIKATION: Efter skörd pressades druvorna och skalen fick
ligga med under en kort period för att ge vinet dess vackra färg
och fruktstruktur. All vinifiering och lagring skedde på rostfria
ståltankar för att behålla all frukt och fräschör.
PRIS: 76 kr 12 flaskor/kolli

ENJOY WINE & SPIRITS utvecklar själva nya viner och varumärken i
samarbete med utvalda druvleverantörer. Med vår gedigna erfarenhet

Barrels & Drums
EKO Organic Côtes du Rhône Villages
eko
eko

eko

ART NR: 7083401
MARTIN & SERVERA: 787762 MENIGO: 720323
KARAKTÄR: Doften domineras av mörka bär, körsbär och örter.
Smaken är fyllig med inslag av björnbär, körsbär och örter.
PASSAR TILL: Rätter på lamm eller vilt. Grillat, buffématDRUVSORT: Grenache 60% , Syrah 20% , Carignan 20%
VINIFIKATION: Vinet får jäsa på temperaturkontrollerade ståltankar för att sedan dras om till neutrala fat där vinet får vila i 6
månader innan buteljering.
PRIS: 98 kr 12 flaskor/kolli ART NR: 7083401
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och kompromisslösa kvalitetkontroll väljer vi själva ut grundmaterialet till
vinerna och bestämmer den slutliga karaktären.

FRANKRIKE | LANGUEDOC | Domaine de Sérame / Calvet

DOMAINE DE SÉRAME
Domaine de Sérame ligger vackert beläget nära Canal du Midi i Languedoc-Roussillon. Totalt förfogar man över 170 hektar vingårdar. I början av
2000-talet gjorde man stora satsningar för att förbättra vingårdarna och

Domaine Sérame
EKOViognier
eko
eko

eko

ART NR: X50080571301
KARAKTÄR: Generös doft med inslag av persika, aprikos, mango och en aromatisk ton. Torrt vin med frisk syra och toner av
persika, aprikos och citrusskal.
PASSAR TILL: Sällskapsvin, asiatisk mat, fisk och ljust kött.
DRUVSORT: Viognier 100%
VINIFIKATION: De ekologiska vingårdarna som druvorna till
detta vin kommer från ligger runt Lézignan-Corbières som
är beläget mellan Corbières och Minervois. Jordmånen är en
blandning mellan kalksten och grus.
PRIS: 83 kr 6 flaskor/kolli

CALVET är utan tvekan en av Frankrikes mest kända vinproducenter. Företaget bildades redan 1818 i byn Tain Hermitage vilken ligger i Rhônedalen,
fem år senare etablerade de sig i Bordeaux. Företaget har sedan dess fortsatt
att växa, hela tiden utan att göra avkall på kvalitén. Hjärtat av vinproduk-

ta till vara på de goda förutsättningar som finns för vinodling i området.
Samtidigt gjordes investeringar för att modernisera vineriet och från och
med årgång 2013 är de även helt ekologiskt certifierade.

Domaine Sérame
EKO Syrah
eko
eko

eko

ART NR: X50080571201
KARAKTÄR: Fruktdriven doft med inslag av mörka björnbär,
blåbär och sötlakrits. Medelfyllig smak med mjuka tanniner,
toner av mörka bär, lakrits och en kryddig avslutning.
PASSAR TILL: Ljust kött, lamm och vegetariska anrättningar.
DRUVSORT: Syrah 100%
VINIFIKATION: De ekologiska vingårdarna som druvorna till
detta vin kommer från ligger runt Lézignan-Corbières som
är beläget mellan Corbières och Minervois. Jordmånen är en
blandning mellan kalksten och grus.
PRIS: 83 kr 6 flaskor/kolli

tionen ligger i Bordeaux där de äger flera vinslott även om de är verksamma
i andra delar av Frankrike. Deras viner uppmärksammas gång på gång av
internationell vinpress för sin höga kvalité.

Calvet Minervois

ART NR: 7182601
MARTIN & SERVERA: 704502 MENIGO: 724741
KARAKTÄR: Generös doft med mörk frukt, viol och lite kryddiga toner. I smaken mjuka, välintegrerade tanniner med mörk
frukt och kryddig avslutning.
PASSAR TILL: Passar till såväl smakrika kötträtter som vegetariska anrättningar.
DRUVSORT: Syrah , Grenache
VINIFIKATION: Minervois är en AOP belägen i Languedoc-Roussillon i södra Frankrike. Druvorna till detta vin kommer
från vingårdar som ligger i hjärtat av Minervois där jordmånen
består av lera och kalksten. Druvorna avstjälkades helt innan
macerationen som pågick under ungefär 3 veckor. Vinet lagrades därefter i rostfria stålankar.
PRIS: 89 kr 6 flaskor/kolli
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FRANKRIKE | SUD-OUEST / PROVENCE | Famille Perrin

Vignobles Arbeau drivs av syskonen Anne och Géraud som är den fjärde
generationen i denna vinfamilj. Vingården ligger belägna i Fronton i
Sydvästra Frankrike, närmare bestämt i byn Labastide Saint Pierre, 4 mil
norr om Toulouse. Familjen har producerat vin sedan 1878. Syskonen Anne
och Géraud blev tidigt involverade i arbetet på gården. Géraud visste redan
som barn att han ville jobba på familjens vingård i framtiden och utbildade

Je suis à boire!

ART NR: X50080572001
KARAKTÄR: Mörkfruktig doft med toner av färska örter och
viol. Medelfyllig smak med frisk syra. Toner av röda bär, lakrits
och viss sälta.
PASSAR TILL: Umärkt till feta korvar och annan chark, även till
vegetariska anrättningar.
DRUVSORT: Malbec 100%
VINIFIKATION: Vinet har endast lagrats på ståltank och är
ofiltrerat för att behålla så mycket av druvans och jordmånens
karaktär som möjligt.
PRIS: 89 kr 6 flaskor/kolli

FAMILLE PERRINs historia börjar med Château de Beaucastel i distriktet Châteauneuf-du-Pape där de under flera generationer framställt några
av världens främsta viner. De arbetar sedan1974 efter biodynamiska principer och är en av få producenter som odlar samtliga av de 13, i Châteauneuf-du-Pape, tillåtna druvorna. Familjen Perrin äger vingårdar runt om

Miraval Côtes de Provence Blanc

sig inom oenologi. Anne arbetade först några år inom bilindustrin men
valde sedan att återvända till familjeföretaget då deras far gick bort för att
arbeta tillsammans med sin bror. Deras filosofi är att arbeta så mycket som
möjligt enligt ekologiska principer även om de inte är certifierade och att
lyfta de lokala druvsorterna.

On l'Appelle Négrette

ART NR: X50080572101
KARAKTÄR: Generös mineraldriven doft med toner av röda bär,
viol och örter. Medelfyllig smak med bra fräschör, välintegrerade tanniner och viss sälta. Rik rödfruktighet med toner av
lakrits, viol, peppar och mineral.
PASSAR TILL: Chark, fläskkött, lamm och smakrika vegetariska
anrättningar.
DRUVSORT: Négrette 100%
VINIFIKATION: Vinet har endast lagrats på ståltank och är
ofiltrerat för att behålla så mycket av druvans och jordmånens
karaktär som möjligt.
PRIS: 119 kr 6 flaskor/kolli

i hela södra Rhônedalen under etiketten Famille Perrin. De har även två
projekt i form av prestigeegendomen Domaine du Clos des Tourelles i Gigondas och egendomen Miraval i Provence vilken de driver tillsammans med
Angelina Jolie och Brad Pitt.

Miraval Côtes de Provence Rosé
FLERA STORLEKAR

ART NR: X50080541501
MARTIN & SERVERA: 775676 MENIGO: 718716
KARAKTÄR: Vinet har en mineraldriven doft av gula äpplen,
ananas och mango. Smaken är frisk och torr med tydliga mineraltoner och massor med exotisk frukt.
PASSAR TILL: Asiatiskt, fisk och skaldjur.
DRUVSORT: Rolle 100%
VINIFIKATION: Vinframställningen sker i tankar av rostfritt stål
(90%) och ekfat med battonage (10%).
PRIS: 210 kr 6 flaskor/kolli
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ART NR: X50080569601
MARTIN&SERVERA: 7756430 MENIGO: 720965
KARAKTÄR: En mineraldriven doft med hallon och smultron följt
av citrus och lite örter. Torr smak med stort mineraldriv och solmogna röda bär följt av citrusfrukt och örter.
PASSAR TILL: Havskräftor, ostron, räkor
och Mr & Mrs Smith.
DRUVSORT: Cinsault 25%, Grenache 25%, Syrah 25%,
Rolle 25%
VINIFIKATION: Denna rosé är gjord enligt saignée-metoden, det
vill säga att de krossade druvorna fått ligga med druvmusten
några timmar för att dela med sig av frukt och färg. Vinet har
sedan vinifierats färdigt på rostfria ståltankar.
PRIS: 174 kr 6 flaskor/kolli
ÖVRIGA STORLEKAR: 1500 ml, 379 kr X50080538506
MARTIN&SERVERA: 784843 MENIGO: 721006
3000 ml, 1159 kr, X50080538508

Italien
Detta komplexa land, så fullt av motsägelser ligger oss självklart närmast hjärtat. Ett land där klichéer tillåts blomma
ut till sin fulla potential i form av tramsiga politiker, lustiga påvar och maffiabossar kan man ju bara älska!
Eller hata… Det är lite så med Italien, allt eller inget. I detta pastans land skapar människan vin från längst upp i
den kalla nord, ner till den yttersta spetsen av den Sicilianska kustremsan. Ett brett spektrum av alla sorters viner
lagras i källare över hela landet. Det är ett svårt vinland att greppa. Över 800 druvsorter används, ofta lokala
druvor som kanske bara odlas i en enstaka by. Att studera Italiens vinkarta är som att lära sig kinesiska. Ju mer du
lär dig, desto mer förstår du att du ingenting kan och att uppgiften kommer besegra dig. Kanske är det just detta
som fascinerar oss så mycket. Vi tröttnar aldrig. Vi blir aldrig uttråkade. Välkommen att upptäcka Italien med oss.
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ITALIEN | PIEMONTE | Fontanafredda

FONTANAFREDDA grundades 1858 i Serralunga d'Alba av den förste
Kungen av Italien, Vittorio Emanuele II. Efter finanskrisen på 1920-talet
såldes Fontanafredda till banken Monte dei Paschi di Siena 1931. Entreprenörerna Oscar Farinetti och Luca Baffigo Filangieri köpte sedermera majoriteten av aktierna från banken och driver idag dess 100 ha vinodlingar.

Marin Langhe Bianco

ART NR: 228701
MARTIN & SERVERA: 777961 MENIGO: 720250
KARAKTÄR: Ren och inbjudande nästan exotisk doft med söta
riesling toner och vitblommiga, örtiga inslag följt av mängder av
kalkstensmineraler.
Vinet är torrt med hög syra och en härligt fyllig kropp som bärs
upp av honung, citrus och mineraler.
PASSAR TILL: Passar till smakrika fiskrätter och ljusa kötträtter.
DRUVSORT: Riesling 50% , Nascetta 50%
VINIFIKATION: Druvorna handplockas och en selektering görs
redan i vingården. Jäsning sker på temperaturkontrollerade
ståltankar och vinet får ligga kvar på sin jästfällning några
månader innan buteljering. Väl på flaska får vinet ligga minst 24
månader i Fontanafreddas källare innan försäljning.
PRIS: 127 kr 6 flaskor/kolli

Fontanafredda Gavi

ART NR: X50080559901
KARAKTÄR: Torr, frisk och fruktig med tydlig mineralton och
inslag av exotisk frukt, blommor, citrus och gröna äpplen. Lång,
frisk eftersmak.
PASSAR TILL: Vegetariskt, rätter av vit fisk eller skaldjur.
DRUVSORT: Gavi 100%
VINIFIKATION: Druvorna skördas för hand och efter varsam
pressning vinifieras druvorna på rostfria ståltankar. Vinet ligger
sedan på sin jästfällning i fyra månader innan filtrering och
buteljering.
PRIS: 125 kr 6 flaskor/kolli

Solerose Langhe Rosato

ART NR: X50080570901
MARTIN & SERVERA: 705558
KARAKTÄR: Vinet är friskt och fruktigt med toner av hallon,
blåbär och mogna jordgubbar som avslutas av en lång, läskande
eftersmak.
PASSAR TILL: Passar perfekt som aperitif eller till fisk och
skaldjur.
DRUVSORT: Barbera , Dolcetto , Nebbiolo
VINIFIKATION: Efter skörden avstjälkades och pressades
druvorna innan de kallmacererades i 24 timmar. Vinet jästes i
temperaturkontrollerade ståltankar, var druva för sig, och fick
sedan ligga på jästfällning i tre månader innan buteljering.
PRIS: 129 kr 6 flaskor/kolli
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1996 anslöt vinmakaren Danilo Drocco som tog över ansvaret med en hel
del förändringar i form av omplanteringar, ny vinifieringsanläggning och
renovering av källaren. 2017 tilldelades Fontanafredda Årets Europeiska
Vinhus av Wine Enthusiast.

Pradalupo Roero Arneis DOCG

ART NR: 7486201
MARTIN & SERVERA: 769281 MENIGO: 713997
KARAKTÄR: Stor doft med inslag av tropisk frukt, mogna päron
och acaciahonung. Torr, medelfyllig smak med balanserad syra.
Karaktär av tropisk frukt, päron och mineral. Lång eftersmak
med honungston.
PASSAR TILL: Pasta Vongole, smakrika fiskrätter eller vegetarisk lasagne.
DRUVSORT: Arneis 100%
VINIFIKATION: Druvorna plockas för hand i korgar. 50% av
vinet macereras 24 timmar i 10 grader och resterande del pressas direkt och jäser separat i ståltankar vid 18-20 grader. Efter
jäsningen läggs vinet tillsammans på ståltank vid 5 grader för
att förhindra malolaktisk jäsning.
PRIS: 109 kr 6 flaskor/kolli

Fontanafredda Langhe Chardonnay

ART NR: 7011301
KARAKTÄR: Torr, frisk och härligt mineralig med toner av citrus,
mineraler och färska örter.
PASSAR TILL: Utmärkt till vit fisk, skaldjur eller som sällskapsdryck.
DRUVSORT: Chardonnay 100%
VINIFIKATION: Druvorna skördas för hand och efter alkoholjäsning på rostfria ståltankar vid låg temperatur får vinet ligga
kvar på sin jästfällning ett par månader innan buteljering.
PRIS: 95 kr 6 flaskor/kolli

Briccotondo Barbera

ART NR: 277301
MARTIN & SERVERA: 675835 MENIGO: 724917
KARAKTÄR: Bärig och örtig doft med toner av röda bär,
mineraler och örter. Smaken är frisk och läskande med toner av
körsbär, tranbär, kryddor och fat.
PASSAR TILL: Mustig viltgryta, Pasta Bolognese och antipasti.
DRUVSORT: Barbera 100%
VINIFIKATION: Druvorna odlas på vingårdar i Monferrato
(La Zucca Estate) och Langhe där jordmånen domineras av
kalkhaltig, stenblandad jord.
Jäsningen sker på temperaturkontrollerade (23-25C) ståltankar
med kontinuerlig överpumpning för optimerad extraktion
av färg och tannin. Vinet dras över till cementtankar där det
genomgår malolaktisk jäsning kring december. En del av vinet
lagras på franska barriquer från Allier och resten på stora slavonska fat, båda fallen i fem månader.
PRIS: 82 kr 12 flaskor/kolli

ITALIEN | PIEMONTE | Fontanafredda
Raimonda Barbera d'Alba DOCG

ART NR: 7159601
MARTIN & SERVERA: 680744 MENIGO: 713999
KARAKTÄR: Mycket fylligt och fruktdrivet vin med mängder av
mogna kösbär, björnbär och kryddor. Vinet har en härlig rostad
ekfatston som bärs upp av tanninerna och den friska fruktsyran.
PASSAR TILL: Passar utmärkt till smakrik pasta eller kötträtter
av nöt, fläsk och vilt.
DRUVSORT: Barbera 100%
VINIFIKATION: Druvorna till detta vin tas från vingårdar i och
omkring Serralunga d'Alba. Efter vinifiering där skalen dras om
med musten under 7-8 dagar får vinet vila 12 månader på ekfat.
PRIS: 109 kr 6 flaskor/kolli

Fontanafredda Langhe Nebbiolo

Ebbio Langhe Nebbiolo

ART NR: 2230001
MARTIN & SERVERA: 699074 MENIGO: 719761
KARAKTÄR: Elegant doft med toner av körsbär, nypon, rosor
och kryddor. Smaken är stram och elegant med toner av körsbär, tranbär, mineraler, nypon och fat.
PASSAR TILL: Passar till eleganta kötträtter av vilt, lamm eller
fågel, samt till krämiga pastarätter gärna med svamp.
DRUVSORT: Nebbiolo 100%
VINIFIKATION: Druvorna skördas manuellt i slutet av september. Frukten kommer från såväl Fontanafreddas egna vingårdar
kring Alba som från lokala kontrakterade odlare i Langhe.
Musten jäser med skalkontakt i rostfria tankar i 8 dagar. Vinet
genomgår malolaktisk jäsning och mognar 12 månader i franska
ekfat av olika storlek. Vinet filtreras lätt innan det buteljeras.
PRIS: 109 kr 12 flaskor/kolli

Fontanafredda Barbaresco

ART NR: X50080560001
KARAKTÄR: Ung, mycket frisk och fruktig med markerad
tanninstruktur och toner av röda körsbär, tranbär, kryddor,
bergamott och fint integrerade fat.
PASSAR TILL: Svamppasta, kötträtter gärna av kalv samt
smakrika vegetariska grillrätter.
DRUVSORT: Nebbiolo 100%
VINIFIKATION: Vinet genomgår en traditionell jäsning där druvskalen ligger med i 7-8 dagar i en så kallad floating cap. Detta
på temperaturkontrollerade ståltankar vid 28 grader. Därefter
får vinet mogna på bottis i minst 8 månader för att sedan vila på
flaska ytterligare 2-3 månader innan försäljning.

ART NR: 7518201
MARTIN & SERVERA: 774018 MENIGO: 718712
KARAKTÄR: Robust och på samma gång elegant, med mycket
bra struktur och typiska toner av kryddor, fat, mineral, nypon
och mörka bär med en lång eftersmak.
PASSAR TILL: Passar till smakrika kötträtter samt till gräddiga
pastarätter med svamp.
DRUVSORT: Nebbiolo 100%
VINIFIKATION: Druvorna har odlats på ca 400 meters höjd och
skördades i första veckan på oktober.
Efter jäsning har vinet legat på stora ekfat, så kallade botti, i 12
månader. Både slovensk och fransk ek har använts. Efter buteljering har vinet sedan vilat på flaskan i ytterligare 12 månader
innan lansering.

PRIS: 143 kr 6 flaskor/kolli

PRIS: 179 kr 6 flaskor/kolli

Fontanafredda Barolo

Fontanafredda Barolo Serralunga d’Alba
FLERA STORLEKAR

ART NR: 7022701
MARTIN & SERVERA: 768218 MENIGO: 717197
KARAKTÄR: Nyanserad och ursprungstypisk doft med inslag av
körsbär, hallon, kryddor, nypon och fat.
Smaken är stram och fint balanserad med toner av körsbär,
rosor, nypon, fat, örter och med en lång, elegant eftersmak.
PASSAR TILL: Utmärkt till eleganta vilträtter samt till pasta med
tryffel.
DRUVSORT: Nebbiolo 100%
VINIFIKATION: Detta är en klassisk Barolo där druvorna har
plockats från olika odlingslägen i DOCG Barolo. Vinet har legat i
2 år på stora slavonska ekfat, så kallade Botti. Ytterligare lagring
i ett år på flaska innan det släpps för försäljning.
PRIS: 209 kr 6 flaskor/kolli

ART NR: 230501
MARTIN & SERVERA: 674895 MENIGO: 724908
KARAKTÄR: Stor, elegant, nyanserad och inbjudande doft med
karaktär av mogna körsbär, nypon, rosor, fat, viol och örter.
Smaken är fyllig med bra syra, kraftiga tanniner och karaktär av
körsbär, skogshallon, tranbär, kryddor, nypon, tobak, läder och
fat. Lång nyanserad eftersmak.
PASSAR TILL: Passar till eleganta och smakrika kötträtter av vilt
eller nöt, samt till pasta med tryffel.
DRUVSORT: Nebbiolo 100%
VINIFIKATION: Druvorna kommer från Fontanafreddas egna
odlingar i Serralunga d’Alba, där de skördas vid optimal mognad
i början/mitten av oktober. Efter jäsning i temperaturkontrollerade ståltankar får vinet sedan ligga i 12 månader i Franska
barriquer från Allier, för att sedan flyttas till Franska bottis,
också från Allier, om 2000 liter där vinet ligger i ytterligare
12 månader. Efter buteljering får vinet ligga och vila i minst 12
månader innan det släpps till försäljning.
PRIS: 269 kr 6 flaskor/kolli
ÖVRIGA STORLEKAR: 375 ml, 145 kr 7360402

Fontanafredda Barolo Lazzarito 2004

ART NR: 7395901
MARTIN & SERVERA: 952499
KARAKTÄR: Stor, elegant och komplex doft med mognad och
toner av mörka körsbär, höstlöv, rosor, nypon, läder, tobak, te,
mineraler och fat.
Smaken är fyllig och komplex med bra tanninstruktur och toner
av mörka bär, mineraler, nypon, rosor, kryddor, fat och läder.
Lång silkeslen eftersmak.
PASSAR TILL: Smakrika och eleganta rätter av vilt eller nöt,
gärna tillsammans med svamp.
DRUVSORT: Nebbiolo 100%
VINIFIKATION: På cirka 400 möh ligger vingården La Delizia
i sydvästsluttning vilket är optimalt för druvan nebbiolo som
gillar den starka eftermiddagssolen. Druvorna skördades för
hand i början av oktober, och efter jäsning har vinet mognat i 24
månader på fat. Majoriteten på stora slovenska ekfat, så kallade
Botti, och en liten del på franska små barriquer. Efter fatlagringen har vinet buteljerats och har vidare fått vila i Fontanafreddas källare i 18 månader innan det släpptes på marknaden.
PRIS: 485 kr 6 flaskor/kolli
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MIRAFIORE byggdes i juni 1858 av Kung Vittorio Emanuele II och gavs
som en kärleksgåva till kungens älskarinna Rosa Vercellana. Egendomen
användes först till jordbruk, men vid Kung Vittorios död 1878 började Emanuele Alberto som var son till Rosa och Kung Vittorio att odla vin under

Mirafiore Barbera d’Alba Superiore

ART NR: 7290401
MARTIN & SERVERA: 703801
KARAKTÄR: Intensiv och enormt smakrik med mängder av
björnbär, lakrits och läder. Härligt kryddig med frisk fruktsyra
och lång saliverande eftersmak.
PASSAR TILL: Passar till smakrika kött- och pastarätter.
DRUVSORT: Barbera 100%
VINIFIKATION: Druvorna skördas från ost- och sydsluttande
vingårdar med ler- och kalkrik jordmån. Efter vinifiering lagras
vinet under 12 månader på stora klassiska ekfat, så kallade Botti.
Efter buteljering lagras vinet ytterligare minst 6 månader innan
det släpps.
PRIS: 199 kr 6 flaskor/kolli

Mirafiore Barolo

ART NR: 7278901
MARTIN & SERVERA: 698928 MENIGO: 713294
KARAKTÄR: Elegant och klassisk med en stor underliggande
kraft. Vinet är packat med mörk frukt, torkade kryddor, rosblad
och vårskog. Vinets kraftiga tanniner och friska fruktsyra bär
tillsammans upp vinet och talar för enorm utvecklingspotential.
PASSAR TILL: Passar till eleganta kötträtter av vilt eller nöt.
Eller bara för sig själv.
DRUVSORT: Nebbiolo 100%
VINIFIKATION: Druvorna till detta vin tas från de främsta
vingårdarna i Serralunga d’Alba där vinrankorna växer på sydsluttningar 300-450 möh. Jordmånen är rik på kalk och märgel.
Efter en traditionell vinifiering där musten varit i kontakt med
skalen i 40-50 dagar förs vinet över till stora, för Piemonte klassiska ekfat på 2000-14000 liter. Vinet lagras sedan 24 månader
på dessa ekfat innan det buteljeras. Därefter ligger vinet ytterligare i 12 månader och mognar innan det släpps till försäljning.
PRIS: 380 kr 6 flaskor/kolli
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namnet Casa E. di Mirafiore. Efter svåra tider av Phylloxera och förlorad
kontroll av varumärket köper Fontanafredda tillbaka detta år 2009 och lanserar högkvalitativa viner under Casa E. di Mirafiore.

Mirafiore Langhe Nebbiolo

ART NR: 7251801
MARTIN & SERVERA: 774133
KARAKTÄR: Elegant och samtidigt kraftig med inslag av rosblad, plommon och kryddor. Frukten bärs upp av härligt strama
tanniner och en hög, frisk fruktsyra.
PASSAR TILL: Passar till vilt och smakrika kötträtter.
DRUVSORT: Nebbiolo 100%
VINIFIKATION: Druvorna till vinet tas från vingårdar i Serralunga d’Alba på 300-450 möh, jorden där druvorna växer är rik på
lera och kalk. Efter vinifiering lagras vinet 12 månader på stora
ekfat, så kallade Botti.
PRIS: 225 kr 6 flaskor/kolli

Mirafiore Barolo Lazzarito 2008

ART NR: 9131001
KARAKTÄR: Otroligt elegant och klassisk i en något sval stil
med en stor underliggande kraft. Vinet har ett enormt djup med
toner av mörk frukt, torkade kryddor, rosblad, nypon, tranbär,
höstpromenad och mineraler. Vinets påtagliga, nästan tuggbara
tanniner och friska fruktsyra bär tillsammans upp vinet och talar
för enorm utvecklingspotential.
PASSAR TILL: Smakrika kötträtter av vilt, lamm och nöt.
DRUVSORT: Nebbiolo 100%
VINIFIKATION: Druvorna till detta vin tas från Cru’t Lazzarito i
Serralunga d’Alba där vinrankorna växer på sydsluttningar 300450 möh. Jordmånen är rik på kalk och märgel. Efter en traditionell vinifiering där musten varit i kontakt med skalen i 40-50
dagar förs vinet över till stora, för Piemonte klassiska ekfat på
2000-14000 liter. Vinet lagras sedan 24 månader på dessa ekfat innan det buteljeras. Därefter lagras vinet ytterligare minst
12 månader på flaska innan det släpps till försäljning.
PRIS: 495 kr 6 flaskor/kolli

ITALIEN | PIEMONTE | Cigliuti

CIGLIUTI ligger på kullen Serraboella ovanför byn Neive i Barbaresco,
Piemonte. Här har Cigliuti-familjen buteljerat vin under egen etikett sedan
1964. På sina 6,5 hektar odlar de enbart blå druvor från vilka de framställer

Cigliuti Barbera d’Alba Vigna Serraboella

ART NR: X50080563001
KARAKTÄR: Otroligt läcker och fruktig i en svalare stil med en
markant fräschör och syra tillsammans med en mycket fin struktur. Toner av mörka bär, kaffe, lite fat och örter och en mycket
frisk och lång eftersmak.
PASSAR TILL: Smakrika pastarätter, gärna med svamp, eller
grillad flankstek med örtsmör.
DRUVSORT: Barbera 100%
VINIFIKATION: Druvorna handplockas från familjens egendom
i Cru’t Serraboella där en noggrann selektering förs redan i
vingården. Efter jäsning i temperaturkontrollerade ståltankar får
vinet ligga på små, franska ekfat i 16 månader innan buteljering.
PRIS: 199 kr 6 flaskor/kolli

sina fantastiska viner. Hos Cigliuti arbetar man i dag efter ekologiska principer i vingårdarna, det innebär bland annat noll tolerans till kemiska tillsatser
och bekämpningsmedel.

Cigliuti Barbaresco Vie Erte

ART NR: X50080557401
MARTIN & SERVERA: 760389
KARAKTÄR: Nyanserad med strama tanniner, mycket balanserad och elegant frukt. Stor underliggande kraft i form av
körsbär, viol, örter och med en lång eftersmak.
PASSAR TILL: Fågel, vilt och härliga kött- och svampgrytor.
DRUVSORT: Nebbiolo 100%
VINIFIKATION: Vinet framställs på vingårdens något yngre
rankor och får efter traditionell vinmakning vila 24 månader på
slovenska botti och franska ekfat.
PRIS: 360 kr 6 flaskor/kolli

Cigliuti Barbaresco Serraboella

FLERA STORLEKAR

ART NR: X50080551401
MARTIN & SERVERA: 760397
KARAKTÄR: Mycket smakrik, stram och sträv med tuffhet,
men samtidigt en vansinnig elegans och tydlighet. Mineralitet
tillsammans med packad frukt av mörka körsbär, tranbär, violer,
rosor, nypon och örter med en markant frisk syra.
Eftersmaken är lång, stram och läskande. Ett stort vin!!
PASSAR TILL: Smakrika rätter av fågel, vilt och tryffel.
DRUVSORT: Nebbiolo 100%
VINIFIKATION: Efter handskörd och noggrann selektering av
egendomens främsta nebbiolodruvor från Cru’t Serraboella
följer en traditionell vinmakning följt av 26 månaders lagring på
slovenska och franska ekfat. Därefter får vinet ligga ytterligare
12 månader på flaska innan försäljning.
PRIS: 482 kr 6 flaskor/kolli
ÖVRIGA STORLEKAR: 1500 ml, 1065 kr X50080551406
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LA SPINETTA ägs av familjen Rivetti och deras prisbelönta viner produceras i Piemonte och Toscana. Det största vineriet ligger i Castagnole Lanze i
Barbaresco. 1978 gjordes första vinet, en vingårdsbetecknad Moscato d’Asti
men det första röda vinet, Barbera d’Asti Ca di Pian kom 1985. Kända för
sina kraftfulla ”vingårds”-Barbaresco med namnen Gallina och Starderi i

La Spinetta Ca’ di Pian

Neive och Valeirano i Treiso. År 2000 köptes den 8 ha vingården Campè i
Grinzane Cavour i Barolo och 2001 införskaffades 65 ha vingård i Terricciola, Toscana och vineriet Casanova som stod klart 2007 fokuserar på druvan
Sangiovese.

La Spinetta Langhe Nebbiolo
FLERA STORLEKAR

FLERA STORLEKAR

ART NR: 9906801
MARTIN & SERVERA: 724450 MENIGO: 704314
KARAKTÄR: Fruktig och nyanserad med koncentrerad mörk
frukt och tydlig fatkaraktär. Toner av mörka körsbär, hallon,
kaffe och vanilj.
PASSAR TILL: Pasta med kött samt charkuterier och smakrika
ostar.
DRUVSORT: Barbera 100%
VINIFIKATION: Druvorna plockas för hand och alkoholjäsning
sker på roterande rostfria ståltankar i 6-7 dagar. Lagring sker på
mediumrostade franska ekfat i 12 månader. Därefter buteljeras
vinet och lagras ytterligare i minst 2 månader innan försäljning.
PRIS: 195 kr 12 flaskor/kolli
ÖVRIGA STORLEKAR : 1500 ml 390 kr, 9225006, 6 fl/kolli

La Spinetta Barbaresco Bordini

ART NR: X50080567501
KARAKTÄR: Vinet har en tydlig doft av mogna plommon, persika och torkad apelsin. Smaken domineras av den fylliga kroppen
som ger toner av valnöt och choklad med en frisk, balanserad
syra och markerade men mjuka tanniner.
PASSAR TILL: Grillade rätter av rött kött eller vilträtter är idealiskt till detta vin.
DRUVSORT: Nebbiolo 100%
VINIFIKATION: Druvorna kommer från stockar med en ålder
mellan 29 och 32 år. Druvorna skördas i början till i mitten av
oktober. Vinet börjar sin jäsning på temperaturkontrollerade
ståltankar i 7-8 dagar. Malolaktiskt jäsning sker sedan på ekfat
i 20-22 månader i 50 % nya franska ekfat och 50 % ettåriga
franska ekfat. Vinet får sedan mogna i tre månader på stålfat
och sedan i ytterligare 3 månader på flaska. Vinet är inte filtrerat
och släpps för försäljning tidigast 4 år efter skörden.
PRIS: 340 kr 6 flaskor/kolli

La Spinetta Barbaresco Starderi 2006

ART NR: X500852801
MARTIN & SERVERA: 734541
KARAKTÄR: Extremt elegant och komplex med begynnande
mognadstoner och perfekt balans i frukt och struktur. Packad,
köttig med fantastisk karaktär av mörka hallon, mineraler, nypon, fat, lagerblad, tobak, torkad frukt och örter. Eftersmaken är
enorm och elegansen är total. Ett mycket stort vin.
PASSAR TILL: Smakrika rätter av vilt, mogna ostar, eller rustika
gryträtter
DRUVSORT: Nebbiolo 100%
VINIFIKATION: Alkoholjäsningen sker i ståltank med roterande
blad, för att sedan dras om till fat för den malolaktiska jäsningen. Vinet mognar i 22 månader på franska, mediumrostade
ekfat om 225 liter varav 100% är nya. Vinet får vila 3 månader
på ståltank innan buteljering, och vilar ytterligare 12 månader på
flaska innan det släpps till försäljning.
PRIS: 1080 kr 6 flaskor/kolli
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ART NR: 7175201
KARAKTÄR: Fyllig och elegant med fin, vital frukt, balans och
struktur. Fin, frisk syra tillsammans med kryddig frukt, mörka
bär, mineraler och rosblad i en lång finstämd och stram eftersmak.
PASSAR TILL: Grillat eller stekt kött av nöt eller vilt.
DRUVSORT: Nebbiolo 100%
VINIFIKATION: Druvorna handskördas från vingården Starderi
i Neive, och alkoholjäsning sker i rotofermentors i rostfritt stål.
Malolaktisk jäsning och lagring på gamla, franska ekfat i 12
månader, för att därefter dras till ståltank i 2 månader innan
buteljering. Flaskorna får ligga i källaren ytterligare 12 månader
innan försäljning. Ingen filtrering görs.
PRIS: 199 kr 12 flaskor/kolli
ÖVRIGA STORLEKAR : 1500 ml 399 kr X50080569806 1 fl/kolli

La Spinetta Barbaresco Gallina 2006

ART NR: X500853001
MARTIN&SERVERA: 672055
KARAKTÄR: Fyllig med frisk syra och mycket torra tanniner.
Koncentrerad smak av hallon, körsbär, stenfrukt och nougat. Stram
eftersmak.
PASSAR TILL: Grillat rött kött och vilt samt svamp och risotto.
DRUVSORT: Nebbiolo 100%
VINIFIKATION: Druvorna plockas för hand ur den 5 hektar
stora vingården Gallina i Neive. Alkoholjäsningen pågår i 7–8 dagar
på ståltank med roterande blad. Malolaktisk jäsning och mognad
sker på nya franska barriquer i 20–22 månader. Vinet dras över på
ståltankar tre månader innan buteljering för naturlig dekantering.
Ingen klarning eller filtrering görs av vinet.
PRIS: 1080 kr 6 flaskor/kolli

La Spinetta Barbaresco Valeirano 2006

ART NR: X500852901
MARTIN & SERVERA: 769992
KARAKTÄR: Fyllig med frisk syra och härlig tanninstruktur.
Fortfarande ung fruktighet med mycket kraft och karaktär
av mörka körsbär, örter, kaffe och mineraler. Mycket lång och
nyanserad eftersmak.
PASSAR TILL: Grillat rött kött, vilt samt smakrika rätter med
svamp.
DRUVSORT: Nebbiolo 100%
VINIFIKATION: Druvorna plockas för hand ur den 3 hektar
stora vingården Valeirano i Treiso. Alkoholjäsningen pågår i
7-8 dagar på ståltank med roterande blad. Malolaktisk jäsning
och mognad sker på nya franska barriquer i 20-22 månader.
Vinet dras över på ståltankar tre månader innan buteljering för
naturlig dekantering. Ingen klarning eller filtrering görs av vinet.
PRIS: 1080 kr 6 flaskor/kolli

ITALIEN | PIEMONTE | La Spinetta
La Spinetta Barolo Garretti

ART NR: X50080567401
KARAKTÄR: I doften är vinet fullt av tobaksaromer, rosenblad,
nypon och torkade jordgubbar. I smaken hittar vi en stor kropp,
sammetslena tanniner och en fruktig, lätt rökig och jordig
eftersmak.
PASSAR TILL: Idealisk till rött kött, vilt och skogsnära smaker
DRUVSORT: Nebbiolo 100%
VINIFIKATION: Druvorna kommer från stockar med en medelålder av 33 år som växer i kalkrik jordmån. Druvorna skördas
i början till i mitten av oktober och får sedan påbörja jäsningen
till temperaturkontrollerade ståltankar i 10 dagar. Den malolaktiska jäsningen sker därefter i 18 månader på ekfat, varav 50
% är ny ek och 50 % är ettårig ek. Vinet flyttas sedan över till
ståltankar i 3 månader innan buteljering. Vinet filtreras inte och
släpps till försäljning tidigast 4 år efter skörden.
PRIS: 369 kr 6 flaskor/kolli

La Spinetta Barolo Campè 2005

ART NR: 9934701
MARTIN & SERVERA: 783902 MENIGO: 718973
KARAKTÄR: Fyllig, komplex och elegant med en begynnande
mognad i en för druvan typisk, men relativt koncentrerad stil.
Lång och sammetslen med toner av mörka körsbär, rosor, nypon, mineral, te och fat. Otroligt lång och komplex eftersmak.
PASSAR TILL: Kraftiga kötträtter av nöt, lamm och vilt.
DRUVSORT: Nebbiolo 100%
VINIFIKATION: Druvorna skördas från den 8 hektar stora
vingården Campè och skördeuttaget är så lågt som 18 hektoliter
per hektar. Stockarnas ålder är i genomsnitt 45 år gamla och
uppgår till cirka 5000 per hektar. Druvorna jäser på rostfria ståltankar med skalkontakt vid 30-32 grader under 7-8 dagar. Vinet
mognar 20-22 månader i barriquer samt tre månader på tank
och vilar 12 månader på flaska innan försäljning.
PRIS: 1155 kr 6 flaskor/kolli
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ITALIEN | PIEMONTE | Paolo Scavino

PAOLO SCAVINO I byn Castiglione Falletto i hjärtat av Barolo, Langhe, hittar vi producenten Azienda Vitivinicola Paolo Scavino. Vinhuset bär
namn efter grundaren Paolo Scavino, som gjorde det första vinet 1921. Idag
är det andra och tredje generationen vid rodret. Pappa Enrico Scavino som

Scavino Sorriso Langhe Bianco

ART NR: X50080512501
MENIGO: 717193
KARAKTÄR: Mycket fruktig och fräsch med tydlig mineralitet
och gul och exotisk frukt och med bra bett och lite bitterhet.
Smaken är läskande frisk med gul frukt och färska örter.
PASSAR TILL: Passar till eleganta fiskrätter, gärna av vit fisk,
samt vegetariska rätter.
DRUVSORT: Chardonnay 40% , Sauvignon blanc 40% , Viognier 20%
VINIFIKATION: Druvorna vinifieras separat och får jäsa och vila
på temperaturkontrollerade ståltankar innan vinet blendas och
buteljeras.
PRIS: 142 kr 6 flaskor/kolli

Paolo Scavino Langhe Nebbiolo
FLERA STORLEKAR

ART NR: X50080515201
MARTIN & SERVERA: 769646 MENIGO: 704861
KARAKTÄR: Torr med frisk syra och strama tanniner, medelfyllig smak med karaktär av mörka bär, körsbärskärnor, violer,
kryddor, fat och hallon.
PASSAR TILL: Kötträtter av nöt och vilt samt mustiga grytor.
DRUVSORT: Nebbiolo 100%
VINIFIKATION: Druvorna skördas ur vingårdar i La Morra.
Musten jäser på ståltank och lagras därefter i franska barriquer
i 10 månader. Efter buteljering får vinet vila i 2 månader innan
försäljning.
PRIS: 169 kr 12 flaskor/kolli
ÖVRIGA STORLEKAR: 375 ml 86 kr 236802
MARTIN & SERVERA: 790691

Barolo Bricco Ambrogio

ART NR: 7952301
KARAKTÄR: Fyllig med frisk syra och markerade tanniner. Redan
öppen med sötfruktig, elegant smak av körsbär, tobak och kärnor.
PASSAR TILL: Smakrika kötträtter av vilt och lamm.
DRUVSORT: Nebbiolo 100%
VINIFIKATION: Druvorna plockas ur vingården Bricco Ambrogio
på 4,2 hektar i närheten av staden Roddi i början av oktober.
Jäsningen sker på roterande stålkar och dras sedan över till franska
fat. Vinet lagras 12 månader på barrique och ytterligare 12 månader
på stora fat.
PRIS: 475 kr 12 flaskor/kolli
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följt sin fars fotspår sedan liten och hans två döttrar Enrica och Elisa, delar
nu arbetet i vingården och källaren. Familjen Scavino övertygar att vinerna
”görs i vingården” och att sambandet mellan natur, jordmån, årstid och årgång spelar en mycket stor roll för vad vinet slutligen smakar i glaset.

Paolo Scavino Vino Rosso

ART NR: X50080512601
KARAKTÄR: Mycket frisk och fruktig med röda frukttoner och
fräsch, ung frukt med kryddor och örter i ett saliverande avslut.
PASSAR TILL: Smakrika vegetariska rätter, eller rätter av lamm
och fågel.
DRUVSORT: Nebbiolo 40% , Barbera 20% , Dolcetto 20% ,
Merlot 20%
VINIFIKATION: Druvorna till vinet tas från olika lägen i familjen
Scavinos vingårdar. Vinet är jäst och vinifierat på rostfria ståltankar.
PRIS: 119 kr 6 flaskor/kolli

Paolo Scavino Barolo
FLERA STORLEKAR

ART NR: 7197301
MARTIN & SERVERA: 702732 MENIGO: 724468
KARAKTÄR: Packad med frukt och elegans med tydliga toner
av nypon, mörk frukt, rosor, bergamott, sälta och mineraler.
Mycket kraftig och elegant med galen koncentration och komplexitet och balans. Lång, torr och ung.
PASSAR TILL: Ost, nöt- och viltkött eller risotto gärna med
svamp.
DRUVSORT: Nebbiolo 100%
VINIFIKATION: Druvorna plockas ur vingårdar i Castiglione
Falletto, Barolo och La Morra i början av oktober. Musten jäser
på roterande ståltank och dras sedan över till franska fat. Vinet
lagras 12 månader i barrique och 12 månader på stora franska
fat. Vinet lagras ytterligare ett år på flaska innan försäljning.
PRIS: 320 kr 12 flaskor/kolli
ÖVRIGA STORLEKAR: 1500 ml 769 kr X560080569006

Paolo Scavino Barolo Monvigliero

ART NR: 7055301
KARAKTÄR: Mycket stor och för ursprunget feminin karaktär
med stor elegans. Violer, rosor, nypon, choklad och en väl integrerad fatkaraktär dominerar paletten, och eftersmaken är lång
och mycket nyanserad.
PASSAR TILL: Smakrika kötträtter av lamm, vilt och nöt samt till
tryffelpasta!
DRUVSORT: Nebbiolo 100%
VINIFIKATION: Jäsningen sker på temperaturkontrollerade
ståltankar. Den malolaktiska jäsningen sker på ekfat och sedan
lagras vinet på små franska barriquer i 12 månader vilket åtföljs
av en lagring på ytterligare 12 månader på stora ekfat, sk bottis.
Efter tiden på ek ligger vinet ytterligare 12 månader på flaska
innan försäljning.
PRIS: 590 kr 12 flaskor/kolli

ITALIEN | PIEMONTE | Paolo Scavino
Paolo Scavino Barolo Carobric

ART NR: X50080561401
KARAKTÄR: Otroligt intensiv, ung och stram med hög tanninstruktur och fruktsyra. Fruktig och elegant, med en snygg
kryddighet och typiska toner av mörka körsbär, färska örter,
nypon, fat och mineraler. Strukturen är helt perfekt och längden
är enorm.
PASSAR TILL: Smakrika kötträtter av vilt, nöt eller lamm.
DRUVSORT: Nebbiolo 100%
VINIFIKATION: Druvorna handplockas från tre olika vingårdar;
Cannubi, Rocche di Castiglione och Bric dël Fiasc. Musten får
jäsa med skalkontakt på temperaturkontrollerade roterande
ståltankar, så kallade roto fermenters, innan vinet dras till franska barriquer i 24 månader. Lätt filtrering innan buteljering och
därefter sker ytterligare 12 månaders lagring innan försäljning.
PRIS: 590 kr 6 flaskor/kolli

Paolo Scavino Barolo Cannubi

ART NR: X50080561301
KARAKTÄR: Mycket koncentrerad och fokuserad med ett
otroligt djup och maskulinitet. Stram, ung och en aning torr i
begynnelsen med otrolig koncentration med kryddor, djup mörk
frukt, violer, fat och rosor.
PASSAR TILL: Mycket mustiga kötträtter och grytor och
lagrade ostar.
DRUVSORT: Nebbiolo 100%
VINIFIKATION: Musten får jäsa på temperaturkontrollerade,
roterande ståltankar i 10-12 dagar. Vinet genomgår malolaktisk jäsning innan det dras över i franska ekfat och lagras 24
månader. Storleken på dessa fat varierar mellan 225 och 600
liter. Vinet buteljeras utan filtrering och mognar minst ett år på
flaska innan försäljning.
PRIS: 725 kr 6 flaskor/kolli

Paolo Scavino Barolo Bric dël Fiasc

ART NR: X50080561501
KARAKTÄR: Ung, fruktig och komplex med färska nypon,
mörka körsbär, kryddor, mineraler och lakrits tillsammans med
en otrolig koncentration och elegans. Galen struktur och kraft
med elegans och komplexitet. Typiska toner i en intill perfekt
sammansättning.
PASSAR TILL: Kraftiga kötträtter av vilt, nöt och lamm samt
lagrade ostar.
DRUVSORT: Nebbiolo 100%
VINIFIKATION: ikDruvorna till detta vin skördas för hand i
början av oktober från familjens 2,5 hektar lilla vingård i Cru't
Fiasco i byn Castiglione Falletto. Alkoholjäsningen sker med
skalkontakt på roterande, rostfria tankar innan vinet dras om
på franska ekfat där även malolaktisk jäsning sker. Efter 24
månader på dessa buteljeras vinet innan ytterligare 12 månaders
flasklagring.
PRIS: 725 kr 6 flaskor/kolli

Paolo Scavino Barolo Riserva Rocche dell’Annunziata

ART NR: 7027601
KARAKTÄR: Stor, komplex och mogen doft av mörka körsbär,
cederträ, mineral och fat. Fyllig, koncentrerad smak med
balanserad syra och kraftiga tanniner och inslag av mogna
mörka bär, vildhallon, rosor, nypon, te och fat. Lång och mycket
komplex eftersmak.
PASSAR TILL: Kraftiga kötträtter av nöt, lamm och vilt.
DRUVSORT: Nebbiolo 100%
VINIFIKATION: Den 0,5 hektar lilla vingården är belägen i
kommunen La Morra, cirka 420 meter över havet. Druvorna
skördas för hand och stockarna har en medelålder på 50 år.
Vinet mognar 36 månader på slovenska och franska fat där
storleken varierar mellan 300 och 7000 liter. Därefter mognar
vinet ytterligare sex månader på cementtankar innan det, utan
filtrering, tappas på butelj. Vinet får därefter vila 18 månader på
flaska innan det slutligen säljs.
PRIS: 1450 kr 6 flaskor/kolli
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ITALIEN | PIEMONTE | San Fereolo

SAN FEREOLO drivs av Nicoletta Bocca i Dogliani som ligger i Piemontes
södra del. Här i de lite vegetativt vildare omgivningarna är druvan Dolcetto kung. Nicoletta gör kompromisslösa viner i traditionell stil med stor
respekt för jorden och vinrankornas naturliga förutsättningar. San Fereolo

San Fereolo Dolcetto di Dogliani Superiore

NATURVIN

ART NR: 7180601
KARAKTÄR: Friskt, fylligt vin med tydliga inslag av mörka körsbär, plommon, stjärnanis, garrigue, läder och fat.
PASSAR TILL: Klassisk norditalienskt kök. Bue Grassi, tryffelrisotto etc.
DRUVSORT: Dolcetto 100%
VINIFIKATION: Efter manuell skörd avstjälkas druvorna innan
dom går in i pressen och därefter ner i stora öppna träkar. Här
sker jäsningen helt naturligt utan tillsatser eller temperaturkontroll. Macerering av skalen mellan 20 - 30 dagar beroende på
årgång.
PRIS: 194 kr 6 flaskor/kolli
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tillhör Vinnatur-rörelsen sedan flera år tillbaka, vilket innebär att de arbetar efter naturliga ekologiska/biodynamiska förutsättningar för att utveckla
framställningen av viner på naturlig väg i ett ständigt informationsbyte och
i utveckling med övriga producenter.

ITALIEN | TRENTINO ALTO ADIGE | Mezzacorona

MEZZACORONA är Trentinos ledande vinhus, ett kooperativ med fler
än 1500 medlemmar som grundades 1904 och som idag står för över 50 %
av Trentinos totala produktion. Vinhuset producerar såväl röda som vita

Mezzacorona Chardonnay

ART NR: X50080522401
MARTIN & SERVERA: 699793 MENIGO: 709647
KARAKTÄR: Torr, medelfyllig med frisk fräsch fruktighet, balanserad syra och inslag av mogen frukt och päron.
PASSAR TILL: Passar till både vegetariska rätter eller rätter
med fisk och ljust kött såsom kyckling och fläskfilé.
DRUVSORT: Chardonnay 100%
VINIFIKATION: Musten jäser under temperaturkontroll på rostfria tankar vid 24 grader. En liten del av vinet mognar en kortare
tid på ekfat för att sedan blandas.
PRIS: 72 kr 12 flaskor/kolli

Castel Firmian Pinot Grigio Riserva

ART NR: X5008009701
MARTIN & SERVERA: 674762 MENIGO: 744131
KARAKTÄR: Torrt, medelfylligt vin i fruktig, lite aromatisk stil
med hög fruktsyra och med elegant fetma från ekfat i avslutningen. Relativt stor doft, med karaktär av lime, mineral och tropisk
frukt och nya ekfat.
PASSAR TILL: Som sällskapsvin och till rätter av fisk och ljust
kött.
DRUVSORT: Pinot grigio 100%
VINIFIKATION: Efter vinifiering lagras vinet under 12 månader
på franska 225 liters ekfat.
PRIS: 105 kr 6 flaskor/kolli

Mezzacorona Lagrein

ART NR: 2295101
MARTIN & SERVERA: 668152 MENIGO: 707915
KARAKTÄR: Medelstor, ung och fruktig doft med karaktär av
blåbär, skogsbär, örter och lätt fatkaraktär. Medelfyllig smak
med balanserad syra och mjuka tanniner samt inslag av sötaktig
mörk frukt, örter och ekfat.
PASSAR TILL: Rätter av ljust kött och till pizza- och pastarätter
såsom en klassisk Bolognese.
DRUVSORT: Lagrein 100%
VINIFIKATION: Druvorna skördas manuellt från vingårdar i
Trentino. Musten jäster på rostfria tankar vid 28 grader. Före
buteljering genomgår vinet malolaktisk jäsning samt en enklare
filtrering.
PRIS: 72 kr 12 flaskor/kolli

druvtypiska viner på lokala och internationella druvsorter i sin hypermoderna, visuellt vackra vinanläggning.

Mezzacorona Merlot

ART NR: X50080522501
MARTIN & SERVERA: 600924 MENIGO: 709651
KARAKTÄR: Ung, frisk och fruktig med karaktär av örter och
mörka bär såsom blåbär och körsbär.
PASSAR TILL: Passar både som sällskapsvin eller till både pasta
och ljusare kötträtter.
DRUVSORT: Merlot 100%
VINIFIKATION: Druvorna skördas manuellt från vingårdar i
Trentino. Musten jäster på rostfria tankar vid 18-20 grader.
Vinet går igenom malolaktisk jäsning och filtreras lätt innan det
tappas.
PRIS: 72 kr 12 flaskor/kolli

Castel Firmian Nerofino

ART NR: X50080561701
MARTIN & SERVERA: 794461 MENIGO: 723758
KARAKTÄR: Ett fylligt och smakrikt rött vin med toner av mörka bär såsom svarta vinbär och blåbär.
PASSAR TILL: Charkuterier, ost, pasta och grillad mat.
DRUVSORT: Teroldego 50% , Lagrein 50%
VINIFIKATION: Vinet lagras delvis under 6 månader på franska,
svagt rostade, ekfat. Efter det lagras vinet ytterligare under 12
månader på ståltank och flaska tills det är färdigt att säljas.
PRIS: 92 kr 6 flaskor/kolli

Mezzacorona Rosato Vigneti delle Dolomiti IGT

ART NR: X50080525701
MARTIN & SERVERA: 774158 MENIGO: 718504
KARAKTÄR: Ljusrosa färg och ungdomlig inbjudande doft
med hallon, smultron, mineraler och örter. Vinet är i smaken
torrt med mängder av röda bär och mineraler, följt av en uppfriskande fruktsyra.
PASSAR TILL: Passar som sällskapsvin eller till somriga sallader
med räkor och Rhodeisland dressing.
DRUVSORT: Lagrein 100%
VINIFIKATION: Efter skörd och pressning får druvjuicen ligga
med skalen några timmar för att extrahera färg och frukt innan
de skiljs åt och vinet vinifieras färdigt på rostfria ståltankar.
PRIS: 69 kr 6 flaskor/kolli
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ITALIEN | VENETO | Villa Merighi

VILLA MERIGHI grundades av Livio Fugatti i början av 80 talet. Egendomen omfattar 30 ha vinodlingar och är sedan 1996 ekologiskt certifierad. Man jobbar naturligt i vingårdarna och vinifikationen sker med så lite
intervention som möjligt. Regionen Bardolino ligger öster om Gardasjöns
sydligaste delar och staden som gett regionen sitt namn. Området är lätt

Villa Merighi
EKO Bardolino
eko
eko

eko

ART NR: 360001
MARTIN & SERVERA: 785741
KARAKTÄR: Vinet är mjukt, medelfylligt och friskt fruktigt med
karaktär av körsbär och björnbär.
PASSAR TILL: Grillade grönsaker och fisk, lättare fågelrätter,
Pizza!
DRUVSORT: Corvina 50% , Rondinella 25% , Molinara 15% ,
Negrara 10%
VINIFIKATION: Manuell skörd med början sista veckan i
september och avslutades första veckan i oktober. Druvorna
pressades. Jäsning på temperaturkontollerade ståltankar vid en
temperatur av 22-25°C i tio dagar.
PRIS: 94 kr 6 flaskor/kolli
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ondulerande, jordmånen består av kalkhaltig lera. Vinerna från Bardolino
är betydligt lättare i stilen jämfört med grannen Valpolicella. En klassisk
Bardolino skall drickas lätt kyld och är ett perfekt sällskap till fiskrätter och
kallskuret.

ITALIEN | VENETO | Musella

AZIENDA AGRICOLA MUSELLA är ett ekologiskt och biodynamiskt
jordbruk, certifierat sedan 2014, som drivs och ägs av Emilio Pasqua och
dottern Maddalena. Tillsammans med vinmakaren Enrico Raber har de
skapat ett jordbruk i harmoni med naturen. De 400 ha ägorna är fördelade
på ca 50 ha vinodlingar, skog, olivlundar och 1500-tals villan Corte Ferraz-

Musella Drago
EKORosé
eko
eko

eko

ART NR: 7053701
MARTIN & SERVERA: 697128 MENIGO: 715084
KARAKTÄR: Torr med frisk syra och smak av mörka, mogna
hallon och örter.
PASSAR TILL: Sällskapsdryck, Buffé, Fisk och skaldjur.
DRUVSORT: Corvina 100%
VINIFIKATION: Druvorna skördas i mitten av september. Musten kallmaceras i tre dagar vid åtta grader med efterföljande
jäsning på ståltank. Vinet vilar 6 mån på sin jästfällning.
PRIS: 115 kr 12 flaskor/kolli

Musella Valpolicella
Superiore Ripasso
EKO
eko
eko

zette som inhyser vineri, bed&breakfast och Emilios bostad, vackert belägen
i utkanten av Valpolicella. Vinerna skiljer sig från de traditionella stilarna
av viner från regionen med sin elegans, längd, komplexitet och långa nyanserade eftersmaker.

Musella Valpolicella
Superiore
EKO
eko
eko

eko
ART NR: 239301
MARTIN & SERVERA: 695924 MENIGO: 701216
KARAKTÄR: Vinet är medelfylligt med en tydlig fruktdriven
karaktär med inslag av körsbär, björnbär och plommon. Ett
lätt inslag av fat och toner av gröna örter gör vinet perfekt
balanserat. Gott till det mesta.
PASSAR TILL: Ungsrostad kyckling, pasta, pizza, vegetariskt
och grillad fisk.
DRUVSORT: Corvina 80% , Barbera 10% , Rondinella 10%
VINIFIKATION: Efter manuell skörd avstjälkas klasarna och
druvorna pressas försiktigt. Jäsning sker spontant i ståltankar. Musten får ligga tillsammans med druvskalen i två veckor
(Skalmacerering) utan temperaturkontroll (Max 26 grader) . När
jäsningen är klar flyttas vinet över på slavonska bottis (stora
gamla ekfat) där det får vila i ett år innan man buteljerar vinet.
PRIS: 119 kr 12 flaskor/kolli

Musella Amarone della Valpolicella Riserva

eko
ART NR: 7809401
MARTIN & SERVERA: 682294 MENIGO: 716623
KARAKTÄR: Fylligt vin med tydliga inslag av körsbär, örter och
en aning fat. Lång balanserad eftersmak med inslag av fat, örter,
kaffe och mörka bär.
PASSAR TILL: Grillat på nöt, vilt och lamm. Smakrika ostar.
DRUVSORT: Corvina 70% , Rondinella 20% , Barbera 10%
VINIFIKATION: 65% av vinet kommer från rester av Amaroneproduktion. 15 procent av druvorna har fått torka i fyra veckor
innan pressning och jäsning. Resterande 20% av vinet har
genomgått en konventionell vinifiering. Varje del jäser för sig
och spenderar ca två till tre veckor med skalen innan blanding
och förflyttning till stora franska ekliggare om 1500 och 3000
liter sker. Här får vinet vila i ytterligare 12 månader innan vinet
buteljeras.

ART NR: 7544101
MARTIN & SERVERA: 695932 MENIGO: 794119
KARAKTÄR: Torr med balanserad syra och markerade tanniner.
Kryddig frukt med karaktär av örter, mogna körsbär, kryddor
och fat. Lång, elegant balanserad eftersmak.
PASSAR TILL: Kraftiga hårdostar, långkok på lamm, vilt och nöt.
Rödvinsbrässerade oxkinder.
DRUVSORT: Corvina 70% , Molinara 20% , Rondinella 10%
VINIFIKATION: Druvorna skördas för hand för att sedan torka
på vinden till vineriet i drygt tre månader. Efter pressning får
vinet jäsa på huvudsakligen 700, 1500 och 3500 liters ekfat från
Allier, Frankrike. Efter två år på fat buteljeras vinet och får vila
ytterligare ett år innan det släpps till försäljning.

PRIS: 155 kr 6 flaskor/kolli

PRIS: 390 kr 6 flaskor/kolli
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ITALIEN | VENETO | Tommaso Bussola / Revino

TOMMASO BUSSOLA Strax norr om den lilla byn San Peretto i närheten
av staden Negrar i Valpolicella Classico ligger vinproducenten Tommaso
Bussolas 21 hektar stora egendom. Här producerar Tommaso lysande Amarone della Valpolicella Classico och Valpolicella Classico Superiore i den

Bussola TB Valpolicella Classico Superiore

ART NR: 7072301
MARTIN & SERVERA: 714865 MENIGO: 704415
KARAKTÄR: Medelfyllig med frisk syra, och smak av röda körsbär, russin, kryddor och nougat.
PASSAR TILL: Smakrika rätter på vilt, grillat på nöt och lamm,
ostar av typen parmiggiano eller liknande.
DRUVSORT: Corvina 60% , Corvinone 15% , Molinara 15% ,
Rondinella 10%
VINIFIKATION: Musten jäster i fat i rumstemperatur i 15 dagar.
I februari startas åter jäsningen med tillsats av pressrester från
Amarone. Efter denna andra jäsning i tio dagar dras vinet över
till franska, 2 år gamla fat. Vinet mognar i fat i 24 månader.
Innan buteljering klaras vinet med äggvita och får sedan vila ett
par månader i flaska innan försäljning.
PRIS: 299 kr 6 flaskor/kolli

REVINO är ett samarbete mellan Maddalena Pasqua på Musella och hennes bror Roberto. Avsikten är att ta fram ärliga traditionella viner till attrak-

Venuglia Valpolicella Ripasso

ART NR: X50080563801
KARAKTÄR: Fruktig och kryddig doft med inslag av körsbär,
julkryddor och fat. Generöst fruktig smak med inslag mörka
körsbär, plommon, nejlika och kryddor.
PASSAR TILL: Grillat, lagrade hårdostar, smakrika grytor på nöt
eller vilt.
DRUVSORT: Rondinella 60% , Molinara 30% , Oseleta 10%
VINIFIKATION: Manuell skörd.
Efter försiktig pressning jäser vinet på temperaturkontrollerade
ståltankar. Efter avslutad jäsning lagrades vinet i ståltankarna
fram till februari då vinet fick jäsa en andra gång tillsammans
med skalrester från amaroneproduktion. Därefter har vinet fått
lagras i tolv månader på stora äldre ekfat om 3000 liter.
PRIS: 129 kr 6 flaskor/kolli
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ultramoderna skolan. Allt började 1977 då Tommaso började arbeta på sin
farbrors vingård. 1983 gjorde han sin första vinifiering på egen hand. Tommaso drivs av experimentlusta och är ständigt på jakt efter nya utmaningar.
Allt från nyttjandet av barriquer till druvsortering och blandningar.

Bussola TB Amarone della Valpolicella Classico

ART NR: 7946801
MARTIN & SERVERA: 714915
KARAKTÄR: Fylligt med frisk syra och torra tanniner. Mycket
fruktig smak av körsbär, slånbär, kryddor och fat. Lång och
kraftfull eftersmak.
PASSAR TILL: Smakrika hårdostar. Kraftiga kötträtter med
sötma.
DRUVSORT: Corvina 75% , Rondinella 20% , Molinara 5%
VINIFIKATION: Druvorna får torka på traditionellt sätt i ca
3 - 3,5 månader innan pressning. Efter alkoholjäsning får vinet
spendera minst 30 månader dels på nya franska barriquer, dels
på stora ekliggare från Slovenien. Efter buteljering får vinet vila i
ytterligare ett halvår innan det släpps till försäljning.
PRIS: 930 kr 6 flaskor/kolli

tiva priser. Man samarbetar med flera kooperativ i regionen för att komponera ihop det man anser vara bästa möjliga vin för pengarna.

Venuglia Amarone della Valpolicella

ART NR: X50080563901
KARAKTÄR: Fyllig och kraftfull smak med underbart djup.
Lång eftersmak med inslag av körsbär, fat, russin och nejlika.
Komplex.
PASSAR TILL: Mat. Helst god mat på vilda djur som Tjäder, Älg,
Rackelhane och Dovhjort. Gärna med söta tillbehör. Amarone är
också en perfekt partner till vällagrade ostar.
DRUVSORT: Corvina 70% , Rondinella 30%
VINIFIKATION: Manuell skörd. Därefter får druvklasarna torka i
ca 100 dagar. Därefter avstjälkas klasarna och druvorna pressas.
Musten får jäsa i temperaturkontrollerade ståltankar med skalen
i ca 20 dagar. Efter jäsning får vinet ligga i 15 månader på franska och slavonska ekfat av varierande ålder och storlek.
PRIS: 260 kr 6 flaskor/kolli

ITALIEN | VENETO | Gini

GINI har gjort vin i Soave Classico-regionen sedan 1600-talet och en av de
allra tidigaste vinbönderna runt medeltidsbyn Monteforte d’Alpone. Jordmånen i vingården Contrada Salvarenza består framför allt av vulkanisk
sand och med en genomsnittsålder på vinrankorna på ca 90 år vilket ses som
helt unikt i Europa. Idag drivs familjeföretaget Gini av bröderna Claudio

Gini Soave Classico

och Sandro. Med generationer av hårt arbete och fokuserad vinmakning
tillhör Gini regionens främsta producenter. Från årgång 2015 är Gini ekologiskt certifierade. Även en del principer som gäller för biodynamisk odling
praktiseras.

La Froscà Soave Classico

EKO
eko
eko

eko
ART NR: 7500001
MARTIN & SERVERA: 694356 MENIGO: 700777
KARAKTÄR: Friskt och fruktigt med toner av Citrus, fläder och
vit persika. Eftersmaken är frisk och domineras av citrus och
mineraler.
PASSAR TILL: Fisk, Skaldjur, Pasta Vongole, Buffé, Fredagsmys
DRUVSORT: Garganega 100%
VINIFIKATION: Druvorna skördas för hand och efter en noggrann selektering sker pressas druvorna försiktigt och musten
kyls ner till ett par grader. Efter några dagar startar jäsningen spontant med vildjäst. Vinet genomgår inte malolaktisk
fermentering. Efter sex månaders vila på jästfällningen i små
temperaturkontrollerade ståltankar buteljeras vinet.
PRIS: 135 kr 12 flaskor/kolli

EKO
eko
eko

eko
ART NR: 9062301
MARTIN & SERVERA: 763870
KARAKTÄR: Friskt och fruktigt med en tydlig mineralitet i både
näsa och gom. Vinet karaktäriseras framförallt av smaker som
Gula äpplen, citrusfrukter, mandlar, vit persika och mineraler.
PASSAR TILL: Fisk, Fågel och Vegetariskt.
DRUVSORT: Garganega 100%
VINIFIKATION: Druvorna skördas för hand från rankor med en
medelålder av ca 90 år. Efter en försiktig pressning kyls musten
ner tillsammans med skalen under ca 24 timmar. Därefter
avlägsnas skal och musten dras över till 70% små ståltankar och
30% neutrala ekfat. Jäsningen sker spontant. Ingen malolaktisk
jäsning. Efter 8 månader tillsammans med jästfällningen filtreras
vinet försiktigt innan buteljering.
PRIS: 170 kr 12 flaskor/kolli
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ITALIEN | EMILIA ROMAGNA | Donelli

DONELLI VINI grundades 1915 i Gattatico, Emilia Romagna av familjen
Giacobazzi. Vinproduktionen utgörs till stor del av det mousserande vinet
Lambrusco och de är i dag den största familjeägda producenten av Lambrusco i regionen. Utöver Donelli och Giacobazzi, äger familjen ytterligare

Donelli Lambrusco dell’Emilia Bianco

ART NR: 1243401
MARTIN & SERVERA: 674689
KARAKTÄR: Halvsöt och lätt fruktig med balanserad syra och
karaktär av örter och äpple. Lätt kolsyrad.
PASSAR TILL: Rökt och gravad fisk, färska skaldjur eller som
sällskapsvin.
DRUVSORT: Trebbiano 100%
VINIFIKATION: Viner är framställt med Charmat metoden, som
innebär att produkten genomgår en andra kolsyrejäsning på
stora ståltankar.
PRIS: 56 kr 6 flaskor/kolli

Gavioli Lambrusco Rifermentazione Ancestrale

ART NR: 9043101
MARTIN & SERVERA: 786467
KARAKTÄR: Torrt och friskt, mycket fruktigt mousserande vin
i en ljus röd färg. Inslag av hallon, granatäpple, röda vinbär och
örter.
PASSAR TILL: Kallskuret, grillade fiskar, Rillette på fågel eller
gris.
DRUVSORT: Lambrusco 100%
VINIFIKATION: Vinet genomgår en andra kolsyregivande
jäsning i flaska. Därefter etiketteras flaskorna och släpps till
försäljning. Ingen degorgering, vilket innebär att vinerna också
är förslutna med kronkapsyl. Jästfällningen ligger kvar på botten av flaskan och därför kan fällning förekomma i glasen. Detta
påverkar inte smaken och är bara nyttigt.
PRIS: 125 kr 6 flaskor/kolli
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ett vineri, Gavioli, utanför Modena som specialicerat sig på hantverksmässig
Lambrusco Metodo Ancestrale. Gavioli är också ett museum, där familjen
Giacobazzi har samlat på sig vinmakarutrustning från de senaste 300 åren
samt historisk memorabilia från Formel 1 och cykelsport.

Donelli Lambrusco Reggiano Dolce

ART NR: 2231001
MARTIN & SERVERA: 674770 MENIGO: 709278
KARAKTÄR: Halvsöt, medelfylligt vin med balanserad syra.
Tydliga toner av hallon och röda vinbär. Lätt kolsyrad.
PASSAR TILL: Passar bra till kallskuret, salta ostar som gorgonzola och provalone eller som sällskapsdryck
DRUVSORT: Lambrusco 100%
VINIFIKATION: Manuell skörd. Efter pressning flyttas vinet
till temperaturkontrollerade ståltankar där en första jäsning
påbörjas. När vinet nått ca 6% alkoholhalt avbryts jäsningen.
Därefter flyttas vinet till nya slutna så kallade charmattankar där
en andra jäsning påbörjas där också kolsyran uppstår. För att
bibehålla kolsyran buteljeras vinet under tryck.
PRIS: 69 kr 12 flaskor/kolli

ITALIEN | FRIULI | Radikon | Paraschos

AZIENDA AGRICOLA RADIKON är genom grundaren Stanko Radikon
en av pionjärerna inom naturvin och vin med lång skalkontakt, sk orangevin. 2016 gick Stanko bort i sviterna av cancer och idag är det sonen Sasja
som för filosofi och vision vidare framåt, en filosofi för vinproduktion som är

Radikon Slatnik

lika enkel som den är komplex – Att producera ett vin som är helt naturligt.
Ett bevis för hur uppskattad och respekterad Stanko var i regionen är att
man i december 2016 beslutade sig för att hålla en årlig festival i Stankos
minne som en av de mest respekterade vinmakarna i regionens historia.

Radikon Jakot
NATURVIN

ART NR: 9927501
MARTIN & SERVERA: 771816 MENIGO: 720173
KARAKTÄR: Stor doft med inslag av torkade aprikoser, röda äpplen, citus, nypon och mandlar. Smaken är fyllig och domineras
av torkade aprikoser, mandelmassa, pomerans och örter. Mycket
lång mineralrik eftersmak med en liten strävhet i avlsutet.
PASSAR TILL: Vilda och tama fåglar, din favorit ost, lufttorkat
kött från gris och nöt.
DRUVSORT: Chardonnay 80% , Tokai Fruilano 20%
VINIFIKATION: Manuell skörd. Efter avstjälkning och lättare
pressning läggs musten tillsammans med druvskalen i stora
acaciefat där jäsningen påbörjas spontant. Efter 14 dagar dras
musten om och läggs på gamla Slavonska ekbottis om 2500 3500 liter. Här får vinet vila i 18 månader innan buteljering. Efter
buteljering ligger vinet ytterligare två månader innan försäljning. Ingen klarning, ingen filtrering. Helt naturligt.
PRIS: 275 kr 12 flaskor/kolli

EVANGELOS PARASHOS kom från Grekland till Italien och Friuli på
gränsen till Slovenien, i mitten av 90-talet för att studera. Han träffade kärleken dubbelt i form av sin blivande hustru och vinet. Sedan starten 1998
har hans egendom vuxit till dagens ca 10 hektar. Precis som sina grannar

Paraschos Not

NATURVIN

ART NR: X50080562102, 500 ml
KARAKTÄR: Djup orange färg. Doften präglas av torkade
apelsiner, aprikoser och tallkåda. Smaken är helt torr med en
frisk syra. Aprikoser, lemon curd, kvitten och mineraler dominerar smaken. Lång eftersmak med visst tanningrepp från den
relativt långa skalmacereringen.
PASSAR TILL: Feta rätter på fågel, ostar, meditation.
DRUVSORT: Friulano 100%
VINIFIKATION: Vinet har fått jäsa spontant utan temperaturkontroll. Ingen tillsats av svavel, ingen filtrering vid buteljering. Helt naturligt.
PRIS: 275 kr 12 flaskor/kolli

Stanislau Radikon, Josko Gravner och Dario Princic så jobbar Paraschos naturligt. De flesta av hans vita viner får jästa spontant med en viss skalmacerering. Man experimenterar även en hel del med jäsning och lagring i amforor.

Paraschos OrangeOne

NATURVIN
ART NR: X50080562001
MARTIN & SERVERA: 786004
KARAKTÄR: Stor komplex doft med inslag av apelsinskal, gula
äpplen, kvittenmarmelad, kanel och nypon. Smaken är flyllig,
intensiv och mycket lång med en liten strävhet i eftersmaken.
Inslag av Pomeranser, kvitten, plommon, örter, kanel och nypon.
Lång nyanserad eftersmak.
PASSAR TILL: Charkuterier, feta fåglar, sällskapsdryck, kontemplation.
DRUVSORT: Pinot gris 100%
VINIFIKATION: Manuell skörd. Efter avstjälkning och en lättare
pressning läggs musten i stora öppna träkar för att jäsa spontant tillsammans med skalen. Efter åtta dagar dras vinet om och
musten som nu är djupt orangeröd placeras i stora Slavonska
bottis av ek på 1500 - 2500 liter. Här vår vinet ligga i två år
innan det buteljeras.
PRIS: 229 kr 6 flaskor/kolli

NATURVIN
ART NR: 9601301
MARTIN & SERVERA: 797456
KARAKTÄR: Klar djup orange färg. Vinet har tydliga inslag av
torkad aprikos, kvitten, örter och gula plommon. Lång mineraldriven eftersmak med ett lite strävt avslut. Mycket läskande.
PASSAR TILL: Allt
DRUVSORT: Ribolla Gialla 40% , Malvasia 30% , Tokai Fruilano
30%
VINIFIKATION: Varje druvsort vinifieras var för sig. Manuell
skörd.
Efter avstjälkning och lättare pressning placeras musten tillsammans med druvskalen i öppna träkar där det blivande vinet får
jäsa spontant utan temperaturkontroll. Efter jäsning dras musten om till stora acaciefat om 2000 liter. Här får vinet ligga till
sig i ca tre år innan buteljering. Ingen klarning, ingen filtrering,
inget tillsatt svavel. Helt naturligt.
PRIS: 229 kr 6 flaskor/kolli
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ITALIEN | TOSCANA | Piccini

FAMIGLIA PICCINI lever i och är verksamma i hjärtat av Chianti och
deras historia börjar 1882 då Angiolo Piccini med endast 7 ha började
framställa vin. Idag är det 4e generationen Piccini, syskonen Mario och
Martina Piccini som styr företaget framåt och som lyckats ta Piccini
utanför Toscana och Italiens gränser. Idag återfinns familjen Piccinis

Piccini Bianco

ART NR: X50080537101
MARTIN & SERVERA: 761007 MENIGO: 702738
KARAKTÄR: Aromatisk och ungdomligt druvig doft med
mängder av citrus och exotisk frukt. Vinet är torrt och relativt
fylligt med härlig fruktsyra uppbackad av tropisk frukt, päron
och citrus.
PASSAR TILL: Lätta fiskrätter och matiga sallader.
DRUVSORT: Chardonnay 30% , Vermentino 10% , Grillo 50%
VINIFIKATION: Orange Label serien från Piccini är framtagen
för att erbjuda viner som är goda och tillgängliga direkt från
buteljering. Druvorna tas om inget annat anges från olika delar
av Italien för att på så sätt få bästa kvalité till bästa pris. Vinerna
är vinifierade och lagrade på ståltankar.
PRIS: 62 kr 12 flaskor/kolli

Piccini Chianti
EKO

eko
eko

eko

ART NR: 2246701
MARTIN & SERVERA: 718795 MENIGO: 727708
KARAKTÄR: Härligt kryddig doft med inslag av körsbär, lakrits,
kanel och muskot. Stor bärig och kryddig smak med inslag av
körsbär, slånbär, muskot och med ett härligt lite örtigt avslut.
PASSAR TILL: Pizza, pasta och klassisk bolognese
DRUVSORT: Sangiovese 100%
VINIFIKATION: Efter skörd och selektering av druvorna sker
pressning och vinifiering. En del av vinet kommer från sent
skördade sangiovese druvor vilka fått hänga kvar och torka på
vinrankorna, denna metod kallas ""Goveno all'uso Toscano""
och tillhör tradition i framställandet av Chianti-viner.
PRIS: 78 kr 12 flaskor/kolli

Piccini Chianti Riserva Collezione Oro

ART NR: 7921101
MARTIN & SERVERA: 713008 MENIGO: 708114
KARAKTÄR: Stor utvecklad doft med inslag av körsbär, lakrits,
läder och ekfat. I smaken är vinet elegant med mogna bär och
kryddor samt fyllt med inslag av läder och rostade ekfat.
PASSAR TILL: Nötkött och vilt.
DRUVSORT: Sangiovese 90% , Cabernet sauvignon 10%
VINIFIKATION: Efter skörd, selektering och vinifiering får vinet
vila i 9 månader på franska ekfat innan det buteljeras och sedan
lagras ytterligare på flaska innan det sätts ut till försäljning.
PRIS: 99 kr 6 flaskor/kolli
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uppskattade viner runt om i världen. De har idag fyra egendomar i Toscana
och genomgående, från deras enklare Chianti till prestigevinerna från
egendomen i Montalcino finns de gemensamma nämnarna: kvalitet, drickvänlighet och respekten för ursprunget.

Piccini Rosso

ART NR: X50080537001
MARTIN & SERVERA: 761056 MENIGO: 702744
KARAKTÄR: Generös och inbjudande doft med mängder av
mörka körsbär och örter. Mjuk och rund smak, mycket fruktig
med härligt saftiga bär.
PASSAR TILL: Pizza, pasta och smårätter.
DRUVSORT: Sangiovese 100%
VINIFIKATION: Orange Label serien från Piccini är framtagen
för att erbjuda viner som är goda och tillgängliga direkt från
buteljering. Druvorna tas om inget annat anges från olika delar
av Italien för att på så sätt få bästa kvalité till bästa pris. Vinerna
är vinifierade och lagrade på ståltankar.
PRIS: 62 kr 12 flaskor/kolli

Piccini Memoro
FLERA STORLEKAR
ART NR: 239201
MARTIN & SERVERA: 769398 MENIGO: 710538
KARAKTÄR: Smaken är typisk italiensk, med tydliga toner av
körsbär, fikon och kaffe. Vinet är generöst med en koncentrerad
fruktighet.
Eftersmaken är lång, välbalanserad och bjuder på toner av
ekfat, choklad, mörka bär och kaffe.
PASSAR TILL: Smakrika grytor, tacos eller som sällskapsdryck
DRUVSORT: Primitivo 40% , Montepulciano 30% , Nero d'avola
20% , Merlot 10%
VINIFIKATION: För att ge struktur, fat och kraft:
Montepulciano från Abruzzo som fått ligga 12 månader på fat.
För solvarm fyllig frukt: Nero d’Avola från Sicilien.
För struktur, syra och komplexitet: Merlot från Veneto.
För att ge vinet ytterligare frukt och fyllighet samt en liten
sötma har vi slutligen använt torkade druvor av Primitivo från
Apulien. Så kallad passito di Primitivo.
PRIS: 84 kr 12 flaskor/kolli
ÖVRIGA STORLEKAR: 1500 ml 161 kr 239206

Sasso al Poggio

ART NR: 7495701
MARTIN & SERVERA: 760645 MENIGO: 703397
KARAKTÄR: Nyanserad och utvecklad doft med inslag av
mörka körsbär, tobak, korinter, pinjenötter, basilika och choklad.
I smaken är vinet nyanserat och utvecklat med inslag av mörka
körsbär, tobak, svarta vinbär, pinjenötter, basilika och kakao.
PASSAR TILL: Nötkött, vilt och grytor.
DRUVSORT: Sangiovese 60% , Cabernet sauvignon 20% ,
Merlot 20%
VINIFIKATION: Efter noggrann selektering pressas druvorna
och får sedan jäsa innan vinet läggs på ekfat för lagring. Först
12 månader på 50 hl botti, därefter 12 månader på franska 225
liters ekfat och slutligen minst 4 månader på flaska.
PRIS: 138 kr 6 flaskor/kolli

ITALIEN | TOSCANA | Piccini

VALIANO ligger i den lilla byn Castelnuovo Berardenga som i sin tur
ligger i hjärtat av Chianti. Denna egendom tillhörde den Italienska
republikens president Giovanni Gronchi på 1960-talet och köptes
av Familjen Piccini år 1995 och består av cirka 230 hektar, varav 70
hektar är odlade med vinrankor. Druvorna som odlas är Sangiovese,

Donna di Valiano Chardonnay

ART NR: 7165301
MARTIN & SERVERA: 760637 MENIGO: 708108
KARAKTÄR: Inbjudande och elegant doft med mängder av
mineral, citrusfrukt och rostat bröd. I smaken är vinet välbalanserat med en härligt frisk syra som balanserar upp frukt och
ekfatstoner.
PASSAR TILL: Skaldjur, grillad fisk och matiga sallader
DRUVSORT: Chardonnay 100%
VINIFIKATION: Druvorna till vinet växer i kalkrik jord i Chianti
Classico och vinet är en hyllning till kvinnorna i familjen Piccini.
Efter noggrann selektering pressas och vinifieras druvorna,
därefter lagras vinet i 6 månader på franska 225 liters ekfat.
PRIS: 109 kr 6 flaskor/kolli

Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot och Chardonnay, och
vingårdarna ligger på cirka 400 meter över havet. Idag driver syskonen Mario och Martina Piccini egendomen, där den högt ansedda
vinmakaren Paolo Vagaggini borgar för högsta kvalitet.

Poggio Teo Valiano Chianti Classico

ART NR: 8125401
MARTIN & SERVERA: 760652 MENIGO: 787777
KARAKTÄR: Stor inbjudande och komplex doft med mängder av mogna körsbär, moreller, kryddor och härligt rostade
ekfatstoner. I smaken är vinet elegant och välbalanserat med
mängder av mörka bär, läder och välintegrerade ekfat.
PASSAR TILL: Grillad T-benstek, vilt och smakrika pastarätter
DRUVSORT: Sangiovese 100%
VINIFIKATION: Druvorna till vinet kommer från familjen Piccinis
egendom i Chianti Classcio och närmare bestämt den lilla
vingården Poggio Teo, efter manuell skörd och noggrann selektering pressas druvorna varsamt innan de får jäsa och sedan
lagras i 15 månader på ekfat.
PRIS: 149 kr 6 flaskor/kolli
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ITALIEN | TOSCANA | Villa al Cortile

VILLA AL CORTILE. I den lilla byn Montalcino i Toscana görs några av
Italiens bästa viner; Brunello di Montalcino. Med perfekta förhållanden att
göra vin av hög kvalitet på druvan Sangiovese, och klonen Sangiovese Grosso ”upptäcktes” området på 1970-talet. Innan dess gjorde man mest viner

Villa al Cortile Rosso di Montalcino

ART NR: 230601
KARAKTÄR: Stor och mörkt fruktig näsa med tydlighet, kryddiga körsbär och tobak, lakrits och fat.
Mycket balanserad och mörkfruktig med massor av kryddor,
örter, kaffe, choklad, tobak och mogna plommon.
PASSAR TILL: Utmärkt pastavin, gärna till lite mustigare
pastarätter, gärna med kyckling eller svamp.
DRUVSORT: Sangiovese grosso 100%
VINIFIKATION: Druvorna skördas för hand och vid optimal
mognad. Efter jäsning i temperaturkontrollerade ståltankar får
vinet lagras på stora ekfat, mellan 20 och 50 HL, i 6 månader
innan buteljering. Ytterligare minst 6 månaders lagring på flaska
innan försäljning.
PRIS: 139 kr 12 flaskor/kolli

Villa al Cortile Brunello di Montalcino Riserva

ART NR: X50080560301
KARAKTÄR: Mycket komplex med varm, ung, fruktig näsa,
krispig röd frukt, kryddor, fat, choklad och marsipan.
Smaken är fruktig, krispig och komplex med en oerhörd balans
med fokuserad, grym, röd, kryddig frukt, blommor, choklad,
rosor och välintegrerade fat. Lång komplex eftersmak.
PASSAR TILL: Eleganta kötträtter av lamm eller vilt. Också
perfekt till en Bistecca Fiorentina.
DRUVSORT: Sangiovese grosso 100%
VINIFIKATION: Druvorna skördas för hand och en strikt selektering genomgår innan druvorna krossas. Efter jäsning i temperaturkontrollerade ståltankar får vinet lagras på stora ekfat,
mellan 20 och 50 HL, i 36 månader innan buteljering. Ytterligare
minst 6 månaders lagring på flaska innan försäljning.
PRIS: 389 kr 6 flaskor/kolli
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för egen konsumtion. Området delas upp i norra och södra, där norra ger
friskhet och syra medan södra har mer sol-exponering och ger fruktigare viner. Familjen Piccini köpte denna Villa al Cortile 2011, och producerar idag
vin från gårdens egen frukt, vilket motsvarar ca 60 000 flaskor totalt per år.

Villa al Cortile Brunello di Montalcino

ART NR: X50080560201
KARAKTÄR: Näsan är snyggt, mörkt fruktig med rostad fatton,
komplexitet, utvecklad frukt och elegans.
Balanserad, komplex och oerhört läcker med lite utvecklad
mörk frukt, plommon, kryddor, riktigt bra balans och lång
eftersmak.
PASSAR TILL: Eleganta rätter av nöt, vilt och lamm, samt
smakrika ostar.
DRUVSORT: Sangiovese grosso 100%
VINIFIKATION: Druvorna skördas för hand och en strikt selektering genomgår innan druvorna krossas.
Efter jäsning i temperaturkontrollerade ståltankar får vinet
lagras på stora ekfat, mellan 20 och 50 HL, i 24 månader innan
buteljering. Ytterligare minst 6 månaders lagring på flaska innan
försäljning.
PRIS: 305 kr 6 flaskor/kolli

ITALIEN | TOSCANA | La Spinetta

LA SPINETTA ägs av familjen Rivetti och deras prisbelönta viner produceras i Piemonte och Toscana. Det största vineriet ligger i Castagnole Lanze i
Barbaresco. 1978 gjordes första vinet, en vingårdsbetecknad Moscato d’Asti
men det första röda vinet, Barbera d’Asti Ca di Pian kom 1985. Kända för
sina kraftfulla ”vingårds”-Barbaresco med namnen Gallina och Starderi i

La Spinetta Toscana Vermentino

Neive och Valeirano i Treiso. År 2000 köptes den 8 ha vingården Campè i
Grinzane Cavour i Barolo och 2001 införskaffades 65 ha vingård i Terricciola, Toscana och vineriet Casanova som stod klart 2007 fokuserar på druvan
Sangiovese.

Il Rosé di Casanova
FLERA STORLEKAR

ART NR: 7501401
MARTIN & SERVERA: 730515 MENIGO: 714539
KARAKTÄR: Torr med frisk syra, rik och komplex smak av
rosmarin, pinjenötter och äppeltoner. Lång, fräsch eftersmak,
något nötig.
PASSAR TILL: Smakrika fiskrätter eller till ljust kött med vårprimörer.
DRUVSORT: Vermentino 100%
VINIFIKATION: Druvorna skördades för hand och har efter
vinifiering lagrats på rostfria ståltankar.
PRIS: 142 kr 6 flaskor/kolli

La Spinetta il Nero di Casanova

ART NR: 7529901
MARTIN & SERVERA: 726018 MENIGO: 704826
KARAKTÄR: Stor, ung, kryddig doft av violer, körsbär och
cigarr. Smaken är torr med frisk syra och markerade tanniner.
Mycket balanserad med sötfruktig smak av viol, mörka bär,
kaffe och choklad. Lång eftersmak
PASSAR TILL: Grillade kötträtter, pasta och smakrika ostar.
FRAMSTÄLLNING: Druvorna skördas i mitten på september.
Temperaturkontrollerad alkoholjäsning i 7-8 dagar. Malolaktisk jäsning och lagring sker på ny, medelrostad fransk ek i
9 månader. Vinet vilar på ståltank i 2 månader med naturlig
dekantering då ingen filtrering eller klarning görs. Vinet
mognar ytterligare 6 månader på flaska innan försäljning.
STORLEK: 750 ml
PRIS: 140 kr 12 flaskor/kolli

ART NR: 7782801
MARTIN & SERVERA: 680785 MENIGO: 721430
KARAKTÄR: Torr, frisk och fruktig rosé med massor med hallon,
röda vinbär, färska örter och mineraler. Syran är markant och
i eftersmaken kommer en mycket trevlig, salivutsöndrande
grapeton.
PASSAR TILL: Asiatiskt, skaldjur och kärlek!
DRUVSORT: Sangiovese 50% , Prugnolo gentile 50%
VINIFIKATION: Druvorna skördas för hand och får efter
pressning ligga en timme med skalkontakt innan musten skiljs
från skalen. Vinet får sedan vila på sin jästfällning under 4
månader på rostfria ståltankar innan det buteljeras.
PRIS: 132 kr 6 flaskor/kolli ART NR: 7782801
ÖVRIG STORLEK: 1500 ml, 310 kr, X50080531506
MARTIN & SERVERA: 684449 MENIGO: 716100

La Spinetta Casanova Chianti Riserva

ART NR: 7008101
MARTIN & SERVERA: 786830 MENIGO: 713100
KARAKTÄR: Komplex och inbjudande med mängder av vildhallon, körsbär, örter, kryddor och mogna plommon följt av en
mineraldriven fruktsyra. Eftersmaken är lång och elegant.
PASSAR TILL: Bisteca Fiorentina med grillad citron och grönsallad.
DRUVSORT: Sangiovese 100%
VINIFIKATION: Efter noggrann manuell skörd pressas druvorna
och efter alkoholjäsningen får de sin malolaktiska jäsning och
lagring på franska ekfat under 24 månader. Efter ekfatslagringen dras vinet om till ståltank där det får vila 10 månader innan
det buteljeras.
PRIS: 195 kr 12 flaskor/kolli
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ITALIEN | MARCHE | Umani Ronchi

UMANI RONCHI är av många ansedd som en av de ledande vinegendomarna i Marche. Beläget i Osimo Scalo söder om Ancona, grundade Dr.
Gino Umani Ronchi verksamheten på 1950-talet. Nu drivs egendomen av
familjen Bernetti med sonen Michele i spetsen. Ansvarig i vinkällaren är Giacomo Mattioli med hjälp av konsulterande vinmakaren Giuseppe Caviola.

Villa Bianchi Verdicchio

Förutom de erkänt bra vita Verdicchio- och röda Montepulciano-vinerna
från Marche har de även utvecklat kvalitetsviner i grannregionen Abruzzo.
2002 började man odla ekologiskt och idag är majoriteten av deras vingårdar omställda till ekologisk odling.

Casal di Serra Verdicchio
Classico Superiore
EKO
eko
eko

ART NR: X5008041001
MARTIN & SERVERA: 684605 MENIGO: 713316
KARAKTÄR: Medelhög intensitet med gulgrön färgnyans. Relativt stor och frisk med karaktär av örter, parfym, citrus, menthol
och mineral. Torr och medelfyllig med balanserad syra och
karaktär av citrus, menthol, örter och tropisk frukt.
PASSAR TILL: Stekt och grillad fisk, ljusa kötträtter och förrätter
DRUVSORT: Verdicchio 100%
VINIFIKATION: Druvorna hämtas från vingårdar från kring
egendomen Villa Bianchi i distriktet Jesi. Musten jäser på rostfria tankar under 8 dagar. 50%av vinet genomgår maloaktisk
jäsning. 20% av vinet lämnas att vila på jästresterna innan
buteljering.
PRIS: 73 kr 12 flaskor/kolli

Plenio Verdicchio Classico Riserva

ART NR: 8556301
MARTIN & SERVERA: 697680 MENIGO: 700287
KARAKTÄR: Stor, friskt fruktig doft med karaktär av päron,
honungsmelon med aromatiska inslag och aningen ekfat.
Fyllig i smaken med koncentrerad frukt. Inslag av tropisk frukt,
örter, mentol och svag ekfatskaraktär.
PASSAR TILL: Grillad och stekt fisk samt till lagrade ostar.
DRUVSORT: Verdicchio 100%
VINIFIKATION: Efter skörd kyls druvorna ner och genomgår
en kort macceration innan pressning. 40% av musten jäser på
stora 500 liters gamla franska ekfat följt av 12 månaders lagring.
Resterande del vinifieras på rostfria tankar. All lagring sker på
jästfällning och 15% genomgår maloaktisk jäsning. Därefter
lagras vinet efter buteljering i 6 månader.
PRIS: 159 kr 6 flaskor/kolli

Tajano Rosso Piceno

EKO

eko
eko

ART NR: 1241901
MARTIN & SERVERA: 674754 MENIGO: 705347
KARAKTÄR: Medelhög intensitet med gyllengul färgnyans. Stor,
aromatisk doft med karaktär av mineraler och tropisk frukt.
Medelfyllig smak med mineral och citruskaraktär samt mogen
tropisk frukt.
PASSAR TILL: Stekt och grillad fisk samt till rätter av kyckling,
kalkon och kalv.
DRUVSORT: Verdicchio 100%
VINIFIKATION: Verdicchiodruvorna skördas från Umani Ronchis
vingård Casal di Serra sydväst om den antika staden Jesi.
Druvorna kall macereras innan pressning. Musten jäser under
temperaturkontroll och vilar på jästresterna under en månad. All
lagring och jäsning sker på rostfria ståltankar innan buteljering.
PRIS: 89 kr 12 flaskor/kolli

Le Busche Marche Bianco

ART NR: 7314601
MARTIN & SERVERA: 688465 MENIGO: 701739
KARAKTÄR: Stor och intensiv doft med inslag av honung, tropisk solmogen frukt, smörkola, bivax och svaga fattoner.
Smakrik med och balanserad syra, rund, fet och mogen frukt,
balanserad fatkaraktär samt visst inslag av mineral.
PASSAR TILL: Grillade och smakrika fiskrätter samt till ljust kött
såsom fågel eller fläskkött.
DRUVSORT: Verdicchio 60% , Chardonnay 40%
VINIFIKATION: Druvorna skördas för hand och vinifieras
separat. Efter pressning kyls musten ner och jäser vid låg
tempratur på små franska barrigues och stora tonneaux ekfat i
15 dagar. Därefter lagras vinet med sin jästfällning i 8 månader
på ekfaten. Vinet vilar sedan ytterligare 10 månader på flaska
innan försäljning.
PRIS: 159 kr 6 flaskor/kolli

Umani Ronchi Conero Riserva

eko

ART NR: 609001
MARTIN & SERVERA: 769232 MENIGO: 714346
KARAKTÄR: Hög intensitet med blå färgnyans. Stor, ung och
koncentrerad med karaktär av mörka bär, kryddor och fat. Medelfyllig med smak av körsbär, lakrits, och kryddor. Balanserad
fatkaraktär med lång eftersmak.
PASSAR TILL: Pasta eller stekta rätter med fläsk, kalv eller nöt.
DRUVSORT: Montepulciano 75% , Sangiovese 25%
VINIFIKATION: Druvorna skördas i slutet av september och
början av oktober. Druvorna vinifieras separat. Efter en försiktig
pressning får musten jäsa på rostfria tankar. Därefter lagras ena
hälften av vinet på 5000 liters gamla ekfat, den andra delen
lagras på 1 och 2-åriga franska barriquefat i 6 månader. Vinet
mognar därefter en kort tid på flaska.
PRIS: 78 kr 12 flaskor/kolli
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eko

ART NR: 302501
MARTIN & SERVERA: 786673 MENIGO: 721585
KARAKTÄR: Medelstor, kryddig doft med inslag av mörka bär.
Medelfyllig och rik smak av choklad och mörka körsbär. Lång
eftersmak med ekfatskaraktär.
PASSAR TILL: Stekt eller grillat kött av nöt, lamm eller vilt.
DRUVSORT: Montepulciano 100%
VINIFIKATION: Vingårdarna ligger högt beläget vid bergsklippan Conero 150 meter ovanför Adriatiska havet. Här skördas
Montepulcianodruvorna vid optimal mognad från slutet av
september till mitten av oktober. Hälften av vinet har lagrats
på 500 liters fat och hälften på 1:åriga franska 230 liters barriqueekfat under 12 månader och ytterligare 6-8 månader på
flaska innan lansering.
PRIS: 99 kr 12 flaskor/kolli

ITALIEN | MARCHE | Umani Ronchi
Cúmaro Conero Riserva

ART NR: 234901
MARTIN & SERVERA: 709436
KARAKTÄR: Medelstor, utvecklad doft med karaktär av kaffe,
choklad och mörka bär. Fyllig smak av mörka körsbär, choklad,
ekfat och lång eftersmak.
PASSAR TILL: Mustiga grytor på nöt och vilt med rostade
rotsaker.
DRUVSORT: Montepulciano 100%
VINIFIKATION: Vingårdarna ligger högt beläget vid bergsklippan Conero ovanför Adriatiska havet. Här hämtas Montepulcianodruvorna från ett urval av dom främsta vingårdarna i det
historiska området och ledande rödvinsursprunget Conero
Riserva i mellersta Marche. Vinet har lagrats på nya franska 225
liters barriqueekfat i 14 månader och ytterligare 8 månader på
flaska.
PRIS: 174 kr 6 flaskor/kolli

Pelago Marche Rosso

ART NR: 7236701
MARTIN & SERVERA: 734533
KARAKTÄR: Stor, tät och med karaktär av mogna körsbär, cederträ och balanserade ekfatstoner.
Fyllig och kryddig stil med elegant karaktär av mogna mörka
bär och blyerts. Lång och komplex eftersmak.
PASSAR TILL: Smakrika kötträtter av entrecôte, lammstek
eller renytterfilé samt till ostar som Peccorino, Parmesan eller
Taleggio.
DRUVSORT: Cabernet sauvignon 50% , Montepulciano 40% ,
Merlot 10%
VINIFIKATION: Musten jäser på rostfria tankar med skalkontakt
under 15 dagar. Vinerna blandas och mognar 14 månader på
40% nya franska ekfat och 1 år på flaska.
PRIS: 296 kr 6 flaskor/kolli

UR Campo San Giorgio Conero Riserva

ART NR: 9902901
KARAKTÄR: Medelstor, något knuten doft med karaktär av
kryddor och mörka bär. Fyllig och nyanserad smak av mörka
bär och tobak. Balanserad strävhet ned toner av ekfat. Lång
komplex eftersmak.
PASSAR TILL: Smakrika och eleganta kötträtter av nöt, lamm
och vilt.
DRUVSORT: Montepulciano 100%
VINIFIKATION: Druvorna pressas varsamt och jäser därefter i
ståltankar vid 28-30 grader i 14-16 dagar på sin naturliga jäst.
Efter den maloaktiska jäsningen lagras vinet på nya ekfat i 12-14
månader och ytterligare sex månader i två och tre år gamla
tonneaux. Efter buteljering lagras vinet i åtta till tio månader
innan det säljs.
PRIS: 440 kr 6 flaskor/kolli
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ITALIEN | ABRUZZERNA | Umani Ronchi
Montipagano Trebbiano d’Abruzzo
EKO

eko
eko

Vellodoro Pecorino

eko
ART NR: X50080556601
MARTIN & SERVERA: 788216
KARAKTÄR: Torrt och medelfylligt med tydlig frisk syra. Rikt
fruktig med toner av vita blommor och
mineral. Lång och friskt fruktig eftersmak.
PASSAR TILL: Skaldjur och varma fiskrätter.
DRUVSORT: Pecorino 100%
VINIFIKATION: Druvorna skördas från vingårdar i Chieti i centrala Abruzzo. druvorna pressas försiktigt och kyls ned för att
laka ur aromer innan alkoholjäsningen sker under 10/15 dagar i
rostfria tankar. Vinet genomgår ingen maloaktisk jäsning. Vinet
vilar i 4 månader på sin jästfällning, filtreras och vilar yterliggare
några månader innan buteljering.
Umani Ronchis första årgången av Vellodro är 2007.
PRIS: 112 kr 12 flaskor/kolli

ART NR: X50080545201
MARTIN & SERVERA: 773945 MENIGO: 719629
KARAKTÄR: Ung fruktdriven och frisk stil med persika och
citrustoner.
PASSAR TILL: Skaldjur och varma fiskrätter.
DRUVSORT: Trebbiano 90% , Ugni blanc 10%
VINIFIKATION: Modern och avancerad vinifikationsmetod med
allt från optimal mognad av druvorna vid skörd, kall maceration
av druvorna för bibehållen fruktighet till jäsning och lagring på
ståltankar. Inklusive kort macceration på jästen. Montipagano är
en egendom med ekologiska vingårdar, belägen vid den antika
byn Montepagano i den norra delen av Abruzzo.
PRIS: 64 kr 12 flaskor/kolli

Montipagano
Montepulciano d’Abruzzo
EKO
eko
eko

eko

Bianchi Montepulciano
d’Abruzzo
EKO
eko
eko

ART NR: 712601
MARTIN & SERVERA: 674812 MENIGO: 731819
KARAKTÄR: Medelstor, utvecklad doft av mörka bär och ekfat.
Smaken är medelfyllig med inslag av kryddor, mörka körsbär
och örter. Vinet har en mjuk eftersmak med en ton av ekfat.
PASSAR TILL: Pasta med kyckling eller grillade kötträtter av nöt
och fläskfile.
DRUVSORT: Montepulciano 90% , Cabernet sauvignon 10%
VINIFIKATION: Montepulcianodruvorna skördas från vingårdar
i Abruzzo vid Adriatiska havet. I sluskedet av vinifieringen blandas vinet med 10% Cabernet Sauvignon. Därefter ekfatslagras
vinet i 3 månader.
Umani Ronchi har starkt bidragit till att regionen Abruzzo har
blivit både känd och uppskattad för sina välgjorda Montepulcianoviner.

ART NR: X50080545301
MARTIN & SERVERA: 773937 MENIGO: 719631
KARAKTÄR: Medelfylligt, kryddigt vin med karaktär av mörka
körsbär, örter och kakao. Inslag av ekfat
PASSAR TILL: Pasta med kyckling, lamm och nötkött.
DRUVSORT: Montepulciano 100%
VINIFIKATION: Druvorna skördas från Umani Ronchi nya egendom i Roseto i den norra delen av regionen Abruzzo. Montipagano är en egendom med ekologiska vingårdar, belägen vid
den antika byn Montepagano. Musten jäser i tio dagar och vinet
lagras 4 månader på 500 liters gamla franska ekfat.
PRIS: 64 kr 12 flaskor/kolli

Umani Ronchi Montepulciano d’Abruzzo

eko

PRIS: 68 kr 12 flaskor/kolli

Podere Montepulciano d’Abruzzo

ART NR: 233701
MARTIN & SERVERA: 674788
KARAKTÄR: Hög intensitet med blåröd färgnyans. Ung och
mustig med karaktär av körsbär, björnbär, örter och choklad.
Ung och saftig med balanserad syra och karaktär av körsbär,
mörka bär, choklad och örter.
DRUVSORT: Montepulciano 100%
VINIFIKATION: Druvorna skördas från vingårdar som dels ägs
av Umani Ronchi och från kontrakterade odlare i norra Abruzzo.
Ett flertal av vingårdarna ligger på högre höjd, vackert belägna
på Abruzzos böljande kullar med milsvid utsikt över Adriatiska
havet.
Vinet har lagrats på ståltank i 4 månader och även en kortare tid
på flaska med ambitionen att ge ett fruktigt, ungt och fräscht
vin.

ART NR: X50080514401
MARTIN & SERVERA: 722652 MENIGO: 703723
KARAKTÄR: Medelfyllig, ung och saftig med balanserad syra
och karaktär av körsbär och mörka bär, bränt gummi och tobak.
PASSAR TILL: Pasta med kött eller grillade kötträtter tex fläskfilé och grillad köttfärsbiff.
DRUVSORT: Montepulciano 100%
VINIFIKATION: Druvorna skördas från egna vingårdar samt
köps in från kontrakterade odlare i Abruzzo. Musten jäser med
skalkontakt på rostfria tankar. Vinet mognar sedan en kortare
tid före buteljering.

PRIS: 61 kr 12 flaskor/kolli

PRIS: 73 kr 12 flaskor/kolli

Cerasuolo d'Abruzzo Anfora

AGRICOLA CIRELLI
Havet ligger bara 8 kilometer bort och böljande kullar, vingårdar och
olivlundar omger det omväxlande landskapet i Atri i Abruzzo-regionen
där Agricola Cirelli ligger. Agricola Cirelli innefattar 22 hektar ekologisk mark och allt som produceras på gården görs i samspråk med de
hållbara naturliga cyklerna i våra olivlundar, vingårdar, ekologiska trädgårdsskördar och djuruppfödning. Agricola Cirelli tror på att naturen
själv dikterar sina egna lagar och att vinodlaren behöver anpassa sig efter
dessa. Inga tillsatser, inga kemikalier och ingenting naturligt tillåts komma i närheten av Cirellis högkvalitativa viner.
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EKO
eko
eko

eko

NATURVIN

ART NR: 9547601
KARAKTÄR: Tydlig doft med inslag av körsbär, citrus och örter.
Smaken är medelfyllig med inslag av körsbär, blodapelsin och
örter. Lång uppfriskande eftersmak.
PASSAR TILL: Charkuterier, lättare rätter av tamfågel, grillade
fiskar etc.
DRUVSORT: Montepulciano 100%
VINIFIKATION: Efter skörd avstjälkas druvorna och pressas
försiktigt. Skalen får ligga tillsammans med musten i ca 6
timmar för att ge färg. Därefter dras musten över i Amforor från
Georgien där jäsningen startar spontant. Efter jäsning lagras
vinet på amfororna med jästfällningen i ca 6 månader.
PRIS: 189 kr 12 flaskor/kolli

ITALIEN | ABRUZZERNA | Tenuta Terraviva / KAMPANIEN | Nifo Sarrapochiello

TENUTA TERRAVIVA ligger bland de vackra och orörda Tortoreto, i
provinsen Teramo. Läget och landskapet har fantastiska förutsättningar för
att skapa makalösa viner. Den unika jordmånen, otröttliga solen och vinden
från det Adriatiska havet skapar alla makalösa viner. Vingårdarna ligger
i idealiska miljöer där flora och fauna tillsammans låter naturen själv bestämma. Kärleken till både jorden, traditionen och området har gjort att

Terraviva Trebbiano
d’Abruzzo
EKO
eko
eko

eko

NATURVIN

Terravivas viner är gjorda på de regiontypiska druvorna; Montepulciano
d'Abruzzo, Trebbiano d'Abruzzo, Passerina och pecorino. Alla vinhusets
viner är ekologiskt certifierade och kontrollerade av Soil and Earth. Vinproduktionen sker utan tillsatser och fermenteringen med egenproducerad jäst.
Tenuta Terraviva är helt självförsörjande när det gäller el med en solcellsanläggning som genererar 20kw.

EKO
Terraviva Montepulciano
d'Abruzzo
eko
eko

NATURVIN

ART NR: 7488301
KARAKTÄR: Fruktdrivet med tydliga inslag av körsbär, örter,
apelsinzest och mineral. Lång fruktig eftersmak med en liten
läskande strävhet i slutet.
PASSAR TILL: Pasta med kyckling, lamm och nötkött.
DRUVSORT: Montepulciano 100%
VINIFIKATION: Skördas för hand i början av oktober. Druvorna
pressas försiktigt för att sedan macerera i små ståltankar i två
veckor. Spontanjäst och vilar ett år på ståltank. Filtreras ej före
buteljering där vinet sedan får utvecklas på flaskan. .
PRIS: 119 kr 6 flaskor/kolli

ART NR: 7192101
MARTIN & SERVERA: 791400
KARAKTÄR: Friskt och fruktigt vin med inslag av citrus, fläder
och örter. Lång balanserad eftersmak.
PASSAR TILL: Skaldjur, lättare fiskrätter. ostar på get och får.
DRUVSORT: Trebbiano 100%
VINIFIKATION: Druvorna skördas för hand från egendomens
vingårdar. Musten jäser på och lagras i cementtankar och har
inte genomgått maloktisk jäsning.
PRIS: 119 kr 6 flaskor/kolli

NIFO SARRAPOCCHIELLO. Producenten är belägen i regionen Kampanien i närheten av staden Ponte, som ligger i de östra delarna av regionen i provinsen Sannio. Här driver Lorenzo Nifo, vinmakare i tredje gene-

eko

rationen, sin egendom som består av 15 hektar odlingar. Förutom de vita
druvstorterna Falanghina, Greco och Fiano odlas även Aglianico, som är
regionens viktigaste röda druvsort. Samtliga ägor är ekologiskt certifierade.

Falanghina del
EKOSannio
eko
eko

eko

ART NR: 216901
KARAKTÄR: Mängder av persika, citrus och vita blommor, i
smaken är vinet torrt med frisk fruktsyra följt av persika, lime,
gråpäron, steniga mineraler och ett lite örtigt avslut.
PASSAR TILL: Smakrika fiskrätter, pizza, vegetariskt.
VINIFIKATION: Falanghina druvorna skördades för hand den
tredje veckan i September och fick sedan efter pressning jäsa
på rostfria ståltankar. Vinet lagrades även sedan på rostfria ståltankar, allt för att behålla druvans naturliga aromer och bättre
återspegla ursprunget.
PRIS: 98 kr 12 flaskor/kolli
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ITALIEN | APULIEN | Cantine Due Palme

CANTINE DUE PALME är Apuliens största vinkooperativ som startade
1989 och räknas som ett av Italiens ledande kooperativ. Toppvinet Selvarossa Riserva anses vara ett av Italiens bästa röda viner samt att Due Palme

Costa Chardonnay

ART NR: X50080520701
MARTIN & SERVERA: 732966 MENIGO: 707878
KARAKTÄR: Färgen är ljusgul. Doften är frisk med inslag av
persika, tropiska frukter och citrus. Smaken är mycket krispig
med citrus, ananas och lite smörigt avslut.
PASSAR TILL: Rätter med fisk och skaldjur.
DRUVSORT: Chardonnay 100%
VINIFIKATION: Druvorna till detta vin skördades i mitten av
augusti. Druvorna får ligga med skalrester under 12 timmar för
att extrahera smak ur skalen. Detta sker på ståltank under låg
temperatur ca 4°C. Jäsningen sker också den på ståltank. Vinet
har inte legat på fat.
PRIS: 56 kr 12 flaskor/kolli

Costa Negroamaro

Selvabianca Salice Salentino Fiano

ART NR: 239601
KARAKTÄR: Torr och medelfyllig med aromatisk karaktär av tropisk frukt, persika och toner av mandel. Lång och rik eftersmak.
PASSAR TILL: Fisk och grönsaksrätter eller en risotto med
skaldjur
DRUVSORT: Fiano 85% , Chardonnay 15%
VINIFIKATION: Druvorna till vinet har skördats för hand och
kylförvaras innan de maccereras vid 10 grader under 7 timmar.
Därefter sker en mjuk pressning av druvorna innan en temperaturkontrollerad alkoholjäsning följt av lagring i rostfritt stål i 3
månader och flaska i 7 månader.
PRIS: 59 kr 12 flaskor/kolli

Selvarossa Salice Salentino

ART NR: X50080520801
MARTIN & SERVERA: 732974 MENIGO: 707877
KARAKTÄR: Färgen är mörkt röd. Doften är sötfruktig med
inslag av körsbär och kryddor. Smaken är mycket fruktig med
kryddiga inslag och mjuka tanniner.
PASSAR TILL: Smakrika rätter av gris och lamm.
DRUVSORT: Negroamaro 100%
VINIFIKATION: Druvorna till detta vin skördades i mitten av
september. Druvorna pressas försiktigt och får jäsa på ståltankar under 12 dagar, temperaturer når aldrig över 20°C. Vinet har
inte legat på fat.

ART NR: 3222801
MARTIN & SERVERA: 722074 MENIGO: 705458
KARAKTÄR: Färgen är tät, mörkt röd. Doften är generöst
kryddig med inslag av ekfat, lakrits, mörka bär och torkade
örter. Smaken är mjuk och fruktig med kryddiga inslag och
toner av ekfat, mogna mörka bär och choklad.
PASSAR TILL: Sekt eller grillat kött av nöt, lamm eller vilt.
DRUVSORT: Negroamaro 90% , Malvasia 10%
VINIFIKATION: Druvornas ursprung är Salice Salentino vilket är
den främsta appellationen i Salento. Druvorna skördas för hand
under noga selektering och sedan vinifieras de två druvsorterna
var för sig. Musten maccererar i ståltank under 14 dagar och
sedan lagras 70% av vinet på 1:åriga franska ekfat i 6 månader.

PRIS: 56 kr 12 flaskor/kolli

PRIS: 72 kr 12 flaskor/kolli

Selvarossa Salice Salentino Riserva

ART NR: 7157001 MENIGO: 711031
KARAKTÄR: Djup mörkröd färg. Generös doft av mörka bär,
plommon och vanilj. Stor och fyllig smak med toner av björnbär,
plommon, choklad och torkad frukt. Generös eftersmak av
kryddor och ekfat.
PASSAR TILL: Kraftiga kötträtter av nöt, lamm och vilt.
DRUVSORT: Negroamaro 90% , Malvasia nera 10%
VINIFIKATION: Druvor från äldre vinstockar av Negromaro
och Malvasia handplockas, därefter sker ännu en selektion för
att säkerställa högsta kvalitét. Druvmusten jäser i 14 dagar i
roterande ståltankar, följt av lagring på franska 230 liters ekfat
i 9 månader. Efter buteljering lagras vinet i 6 månader innan
lansering.
PRIS: 169 kr 6 flaskor/kolli
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utsågs till årets bästa vinhus 2009. Cantine Due Palme vingårdar består
främst av blå druvor och då huvudsakligen de lokala druvsorterna Negroamaro, Malvasia Nera, Susumaniello och Primitivo.

Sangaetano Primitivo di Manduria

ART NR: X50080549401
MARTIN & SERVERA: 783381
KARAKTÄR: Mörkt röd färg. Doft av röda frukter, inslag av
plommon, choklad och rostat kaffe. Smaken är generös och
fruktig med inslag av mörka körsbär, kryddor och ekfat.
PASSAR TILL: Stekt eller grillat kött av nöt eller vilt.
DRUVSORT: Primitivo 100%
VINIFIKATION: Druvorna skördas med maximal mognad. Druvorna pressas och jäses därefter tillsammans med skalresterna
under kontrollerad temperatur. Vinet lagras på 225 liters 1:åriga
ekfat under 6 månader. Därefter vilade vinet på ståltank i 6
månader och ytterligare 1 år på butelj.
PRIS: 104 kr 6 flaskor/kolli

ITALIEN | SARDINIEN | Argiolas

ARGIOLAS Cantine Argiolas är en familjeägd vingård som anlades av Antonio Argiolas för drygt 90 år sedan. Från 1989 drivs firman av Antonios
söner Franco och Giuseppe. Egendomen ligger på södra Sardinien i den lilla
byn Serdiana norr om Cagliari och omfattar 200 hektar varav 100 hektar
utgör vingårdar och 25 hektar är planterade med olivträd. Produktionen

Argiolas Iselis Nasco Di Cagliari

ART NR: 7576501
MARTIN & SERVERA: 671958 MENIGO: 710929
KARAKTÄR: Intensivt gul. Stor och tydligt fruktig med karaktär
av tropisk frukt. Torr, fyllig och smakrik i lite fet, oljerik stil. Utan
fatkaraktär. Aromatisk med citrus, gula blommor och tropisk
frukt med lång eftersmak.
PASSAR TILL: Krabba, skaldjursrisotto och grillad fisk.
DRUVSORT: Nasco 90% , Vermentino 10%
VINIFIKATION: Druvorna skördade för hand tidigt på morgonen. Druvorna kallmaccereras, efter pressning lagras druvjuicen på sin jästfällning i 60 dagar i rostfria tankar. En liten del
av vinet jäser och lagras i 4 månader på 1 och -2: åriga franska
barriquefat.
PRIS: 155 kr 6 flaskor/kolli

är lika fördelad mellan röda och vita viner. Här görs vin på samtliga Sardiniens lokala druvsorter och filosofin är moderna och internationellt anpassade viner på, just, lokala druvsorter. Argiolas anses tillhöra öns ledande
vinegendomar.

Cannonau di Sardegna Costera

ART NR: 7538701
MARTIN & SERVERA: 788000 MENIGO: 718665
KARAKTÄR: Ett fylligt vin med balanserad syra och behagliga
tanniner med fruktiga inslag av mörka bär, örter, kakao och små
ekfatstoner.
PASSAR TILL: Passar till smakrika rätter av nöt- och lammkött.
DRUVSORT: Garnacha 100%
VINIFIKATION: Druvorna plockas för hand tidigt på morgonen
med noggrann selektion. Musten macererar i 12- 15 dagar i en
temperatur mellan 26-32 grader. Malolaktisk jäsning och lagring
sker i stora träfat och på ståltank vid en temperatur på mellan
14- 18 grader.
PRIS: 144 kr 6 flaskor/kolli
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ITALIEN | SICILIEN | Feudo Arancio

FEUDO ARANCIO odlar sina druvor på två stora egendomar längs Siciliens sydkust. Totalt 1700 ha som främst producerar endruvsviner av de inhemska druvorna Inzolia, Grillo och Nero d’Avola, men även internationella
druvor som Syrah, Cabernet Sauvignon, Chardonnay och Merlot. Arancios

Feudo Arancio Grillo

Feudo Arancio Nero d’Avola

ART NR: 7127301
MARTIN & SERVERA: 788521 MENIGO: 722077
KARAKTÄR: Halmgul färg. Doften generös med tropiska inslag,
såsom mango och papaya. Smaken är frisk och fruktig med
inslag av jasmin och tropisk frukt. Vinet har en pigg syra.
PASSAR TILL: Rätter av fisk och skaldjur
DRUVSORT: Grillo 100%
VINIFIKATION: Druvorna skördas i mitten av september och
pressas varsamt. Jäsningen sker i en temperatur på max 20
grader i 10 dagar. Vinet får sedan vila ytterligare 5 månader på
sin jästfällning, för att utvinna maximal smak och arom. Vinet
har endast varit i kontakt med ståltankar.

ART NR: 7058201
MARTIN & SERVERA: 788828 MENIGO: 722247
KARAKTÄR: Djup rubinröd färg. Doften är generös med inslag
av vinbär, jordgubbar och körsbär. Smaken är fruktig med inslag
av mörka körsbär, vinbär och kryddor.
PASSAR TILL: Grillade rätter av lamm- eller nötkött och
pastarätter.
DRUVSORT: Nero d'avola 100%
VINIFIKATION: Druvorna skördas i början av september. Druvorna pressas varsamt och får jäsa tillsammans med skalresterna under 6-8 dagar. Vinet genomgår malolaktisk jäsning och får
sedan ligga på franska ekfat under 6 månader.

PRIS: 74 kr 12 flaskor/kolli

PRIS: 74 kr 12 flaskor/kolli

ENJOY WINE & SPIRITS utvecklar själva nya viner och varumärken i
samarbete med utvalda druvleverantörer. Med vår gedigna erfarenhet
och kompromisslösa kvalitetkontroll väljer vi själva ut grundmaterialet till

Troppo Merlot Cabernet
EKO
eko
eko

eko

HALVFLASKA

ART NR: 218002
MARTIN & SERVERA: 788836
KARAKTÄR: Medelfyllig, fruktig smak med balanserad fatkaraktär och inslag av mörka bär.
PASSAR TILL: Passar till buffé och de flesta rätter av lamm,
fläsk och nötkött.
DRUVSORT: Merlot 60% , Cabernet sauvignon 40%
VINIFIKATION: Vinet har jäst på rostfria ståltankar och därefter
lagrats i sex månader på amerikanska och franska barriquefat.
PRIS: 39 kr 24 flaskor/kolli
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nya anläggning byggd i traditionell siciliansk stil jobbar med miljö i fokus.
Allt avfall återvinns och används som gödning för att minimera användning
av kommersiell gödsel. Här arbetar en ny generation av passionerade vinmakare med druvor som trivs i det varma sicilianska klimatet.

vinerna och bestämmer den slutliga karaktären. Detta vin kommer från
Paceco strax väster om Palermo. Denna del av Sicilien är det vingårdstätaste
området i hela Italien.

ITALIEN | SICILIEN | Torre Mora

TORRE MORA ägs och drivs av Familjen Piccini och består av två vingårdar; en i Rovitello som ligger i kommunen Castiglione di Sicilia, och en
i Contrada Torre som ligger i kommunen Linguaglossa. Filosofin är enkel:
att göra druv- och ursprungstypiska viner på nerello mascalese och nerello

Torre Mora Etna Bianco Scalunera

ART NR: X50080566001
MARTIN & SERVERA: 798322 MENIGO: 504403
KARAKTÄR: Medelfyllig och torr med fin friskhet och balans
och toner av gula frukter, mineraler och färska örter. Eftersmaken är lång och elegant med saliverande avslut.
PASSAR TILL: Smakrika fisk- eller vegetariska rätter.
DRUVSORT: Carricante 90% , Catarratto 10%
VINIFIKATION: Druvorna handplockas vid optimal mognad i
slutet av september från vingårdar i Rovitello och Castiglione di
Sicilia. Jäsningen sker på rostfria ståltankar vid låg temperatur
för att behålla fräschör. I februari efter skörd buteljeras vinet
och får lagras på flaska i cirka 4 månader innan försäljning.
PRIS: 149 kr 6 flaskor/kolli

capuccio. Detta i en mycket speciell terroir med vulkanisk jordmån med högt
pH värde. Resultatet är enastående och vinerna skiljer sig mycket från dem
som produceras på västra sicilien.

Torre Mora Etna Rosso

ART NR: X50080566101
MARTIN & SERVERA: 798330 MENIGO: 724096
KARAKTÄR: Mycket frisk och fruktig med härlig mineralkaraktär
och sval röd frukt tillsammans med en balanserad tanninstruktur. Toner av torkade kryddor som nejlikor och pomerans och
lång läskande eftersmak.
PASSAR TILL: Eleganta kötträtter av vilt eller lamm.
DRUVSORT: Nerello mascalese 90% , Nerello cappuccio 10%
VINIFIKATION: Druvorna skördas för hand i början av oktober
från vingårdarna Contrada Torre och Rovitello vid optimal
mognad. Dessa vingårdar ligger mellan 650 och 700 meter
över havet. Jäsning i temperaturkontrollerade ståltankar för att
sedan lagras på stora ekfat i 18 månader.
PRIS: 139 kr 6 flaskor/kolli

Torre Mora Etna Rosso Scalunera

ART NR: X50080565901
KARAKTÄR: Elegant och nyanserat med otroligt fin balans
mellan tannin och syra. Komplex och en begynnande mognad
med fint kryddig röd frukt tillsammans med vulkanisk mineralitet, sälta, färska örter, lakrits, pomerans och nejlikor. Lång och
elegant eftersmak.
PASSAR TILL: Eleganta rätter av vilt, lamm eller nöt.
DRUVSORT: Nerello mascalese 95% , Nerello cappuccio 5%
VINIFIKATION: Druvorna skördas för hand i början av oktober
från vingårdarna Contrada Torre och Rovitello vid optimal
mognad. Dessa vingårdar ligger mellan 650 och 700 meter över
havet. Efter strikt selektering där endast de optimala druvorna
väljs får vinet jäsa i temperaturkontrollerade ståltankar för att
sedan lagras på stora ekfat mellan 10 och 30 hektoliter i 24
månader.
PRIS: 199 kr 6 flaskor/kolli
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Size matters

Tyskland
Tyskarna gör viner med samma precision som de slår inlägg i en VM-final och med samma fingerspitzengefühl
som de knåpar ihop sina bilar. De har helt enkelt en oerhörd känsla för kvalité och detaljer. Deras Rieslingviner
uppvisar en sådan stringens och finess att maken inte står att finna i vinvärlden. Vi älskar dessa tyska mästerverk
så mycket att vi inte kan låta bli att fylla på med över 30 olika viner. Hjälp oss att slå hål på myten om
de halvtorra tyskarna. Många drar likhetstecken mellan Riesling och sockerburken. Varför är det så? Kan det
vara så att de halvtorra styggelser man satte i sig i tonåren, färgade ens uppfattning om tyska viner så till den
milda grad att man nu inte ser klart? Tysk Riesling är, om inte annat anges, torr, väldigt torr. Tyskarna som
folk får nog dock anses vara halvtorra. Inte nog med att man gör vita viner i världsklass i form av Riesling och
Silvaner. De senaste åren har världen äntligen fått upp ögonen för Tysklands Spätburgunder (Pinot Noir). I både
Baden, Pfalz och Ahr tar de på allvar upp kampen med Bourgogne om vem som gör de snyggaste Pinotvinerna.
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TYSKLAND | MOSEL | Maximin Grünhaus /RHEINGAU | Josef Spreitzer

MAXIMIN GRÜNHAUS är en av Mosels verkligt anrika egendomar som
kan räkna sin historia ända tillbaks till romartiden. På 600-talet donerade
Frankernas Kung Dagobert hela egendomen till klostret Sankt Maximin i
Trier. I slutet av 1700-talet sekulariserades egendomen av Napoleon och i

Maxim Riesling

ART NR: 7157501
MARTIN & SERVERA: 784967 MENIGO: 721007
KARAKTÄR: Lätt, frisk, ren och elegant Riesling med mineralkaraktär och aningen sötma.
PASSAR TILL: Passar utmärkt till lättare fisk och skaldjursrätter,
eller som aperitif och sällskapsdryck.
DRUVSORT: Riesling 100%
VINIFIKATION: Musten genomgår alkoholjäsning på rostfria
ståltankar vid låg temperatur och lagras med sin jästfällning på
ståltank ett par månader före buteljering.
PRIS: 115 kr 6 flaskor/kolli

slutet av 1800-talet så tog den nuvarande ägarfamiljen Von Schubert över.
Maximin Grünhaus har en 30 hektar stor vingård uppdelad i tre delar.
Från de branta skiffersluttningarna producerar Dr. Carl Von Schubert
fjäderlätta rieslingviner med en oefterhärmlig elegans och smakintensitet.

Maximin Grünhäuser Herrenberg Riesling Kabinett

ART NR: 7918601
MARTIN & SERVERA: 789883
KARAKTÄR: Halvtorr, fjäderlätt, stram, ren och balanserad
smak, med koncentrerad frukt och skifferkaraktär, elegant
eftersmak.
PASSAR TILL: Utmärkt som aperitif och sällskapsvin och till
lättare rätter av fisk och skaldjur.
DRUVSORT: Riesling 100%
VINIFIKATION: Druvorna skördas för hand vid perfekt mognad
och transporteras snabbt till den närbelägna vinkällaren. Musten får jäsa på rostfria ståltankar vid låg temperatur och jäsningen avbryts genom nedkylning av musten när en alkoholhalt
på 7-8 procent har uppnåtts. Därefter filtreras vinet och lagras
sedan på tyska ekfat några månader före buteljering.
PRIS: 195 kr 6 flaskor/kolli

Maximin Grünhäuser Riesling Alte Reben

ART NR: 7374001
MARTIN & SERVERA: 673699
KARAKTÄR: Torr, medelfyllig, stram, ren, elegant smak med
skifferkaraktär och nyansrik eftersmak.
PASSAR TILL: Passar bra till lättare rätter av fisk och skaldjur
eller som aperitif.
DRUVSORT: Riesling 100%
VINIFIKATION: Druvorna skördas för hand vid perfekt mognad
från äldre vinstockar som är mellan 35-60 år och transporteras
snabbt till vinkällaren. Musten får jäsa på rostfria ståltankar
vid låg temperatur och vinet lagras sedan på tyska ekfat några
månader före buteljering.
PRIS: 215 kr 6 flaskor/kolli

Spreitzer Riesling 101

WEINGUT JOSEF SPREITZER grundades år 1641 och ligger i
byn Oestrich i distriktet Rheingau. Idag drivs familjeegendomen
av bröderna Andreas och Bernd som på ett drygt decennium fört egendomen från anonymitet till att bli ett av distriktets mest välrenommerade
producenter. Grunden för framgångarna är ett mycket noggrant arbete ute i vingårdarna och en skonsam behandling av musten i källaren.
Vinifikationen anpassas efter vilken karaktär som eftersträvas hos de olika
vinerna. Här används både naturlig och odlad jäst såväl som både gamla
träfat och rostfria ståltankar.

ART NR: 7627601
MARTIN & SERVERA: 788984
KARAKTÄR: Fruktig, frisk och elegant smak med aning sötma
och utpräglad Rieslingkaraktär och mineralkaraktär.
PASSAR TILL: Passar utmärkt som aperitif eller till de flesta
rätter av fisk och skaldjur.
DRUVSORT: Riesling 100%
VINIFIKATION: Druvorna skördas vid perfekt mognad och
fraktas den korta vägen till vinkällaren. Musten jäser långsamt
vid låg temperatur på rostfria ståltankar. Efter avslutad jäsning
lagras vinet ytterligare några månader tillsammans med jästfällningen.
PRIS: 142 kr 6 flaskor/kolli
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TYSKLAND | NAHE | Gut Hermannsberg

GUT HERMANNSBERG grundades i början på 1900-talet som Kejserlig Preussisk mönsteregendom i distriktet Nahe. Syftet var att etablera en
förebild som skulle utveckla vinodlingen i området, bland annat genom att
bistå mindre privata odlare med den främsta expertisen. Det tidigare nam-

Gut Hermannsberg "Just Riesling!"

net Staatliche Weinbaudomäne Niederhausen Schlossböckelheim berättar
om det geografiska läget mellan två byar. I ett naturskönt läge på några steniga och mycket branta sluttningar skapades här några av Tysklands finaste
vingårdar.

Vom Vulkan Schlossböckelheimer Riesling Trocken

FLERA STORLEKAR

ART NR: 7338601
MARTIN & SERVERA: 670463 MENIGO: 710931
KARAKTÄR: Torr, ren, frisk, fruktig och elegant smak med mineralkaraktär. Tydlig druvkaraktär med lång eftersmak.
PASSAR TILL: Passar utmärkt till lättare fisk och skaldjursrätter,
exempelvis sashimi.
DRUVSORT: Riesling 100%
VINIFIKATION: Druvorna till vinet skördas för hand och pressas
varsamt. Musten får jäsa vid låg temperatur på rostfria ståltankar. Vinet lagras sedan flera månader tillsammans med sin jästfällning på ståltank och för de högre kvaliteterna på stora ekfat.
PRIS: 135 kr 6 flaskor/kolli
ÖVRIGA STORLEKAR: 1500 ml, 269 kr X50080569206

Gut Hermannsberg Grosses Gewächs "Kupfergrube"

ART NR: 7004501
KARAKTÄR: Vinet har en imponerande struktur med balanserad syra och otroligt tydlig mineralitet. Paletten består av örtiga
citrustoner och hög komplexitet som ger löften om en ljus
framtid.
PASSAR TILL: Passar till både lättare rätter från havet och till
kraftigare vilt från skogen.
DRUVSORT: Riesling 100%
VINIFIKATION: Druvorna kommer från stockar där de äldsta
är 70 år gamla. Vinet jäste på ståltank efter pressningen och
endast lokal omgivningsjäst används hos Gut Hermannsberg.
Vinet lagrades delvis på 600-liters gamla ekfat samt på ståltank.
PRIS: 499 kr 6 flaskor/kolli
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ART NR: 7337101
MARTIN & SERVERA: 692228
KARAKTÄR: Torr, ren, frisk, stram, saftig fruktig smak med
tydlig mineralkaraktär, nyansrik eftersmak.
PASSAR TILL: Passar utmärkt till fisk och skaldjur, exempelvis
smörstekt flundra.
DRUVSORT: Riesling 100%
VINIFIKATION: Druvorna till vinet skördas för hand och pressas
varsamt. Musten får jäsa vid låg temperatur på rostfria ståltankar. Vinet lagras sedan flera månader tillsammans med sin jästfällning på ståltank och för de högre kvaliteterna på stora ekfat.
PRIS: 186 kr 6 flaskor/kolli

TYSKLAND | RHEINHESSEN | Gunderloch

WEINGUT GUNDERLOCH grundades redan år 1890 och ligger i byn
Nackenheim. Egendomen omfattar runt 14 hektar i de bästa vingårdarna i
Nackenheim och Nierstein, bland annat äger man nästan helt den berömda
vingården Rothenberg. Gunderloch är kända både för sina smakrika torra

Gunderloch Fritz's Riesling

ART NR: X50080569301
MARTIN & SERVERA: 704288 MENIGO: 724742
KARAKTÄR: Torr, ung och friskt ren med tydlig Riesling stil och
inslag av tropisk frukt och mineralkaraktär.
PASSAR TILL: Som sällskapsvin eller till rätter av fisk och
skaldjur.
DRUVSORT: Riesling 100%
VINIFIKATION: Druvorna skördas för hand och jäser vid låg
temperatur på rostfria ståltankar. Därefter sker lagring på
ståltank i 3-4 månader tillsammans med jästrester innan
buteljering.
PRIS: 106 kr 12 flaskor/kolli

Gunderloch Nierstein Riesling trocken

ART NR: 7368601
MARTIN & SERVERA: 764233 MENIGO: 724005
KARAKTÄR: Torr, medelfyllig, fruktig smak med utpräglad druvkaraktär och mineral, ren, lång eftersmak.
PASSAR TILL: Passar till de flesta fisk- och skaldjursrätter,
exempelvis toast skagen.
DRUVSORT: Riesling 100%
VINIFIKATION: Druvorna skördas för hand och selekteras noggrant före pressning. Musten jäser vid låg temperatur på tankar
av rostfritt stål. Efter cirka 80 dagar är jäsningen avslutad och
då lagras vinet tillsammans med jästresterna ytterligare några
månader på gamla 600 liters fat av tysk ek.
PRIS: 158 kr 6 flaskor/kolli

viner och för sina enastående ädelsöta viner från Rothenberg. 1996 köpte
Gunderloch vinegendomen Balbach i grannbyn Nierstein och fördubblade
på så sätt sin vingårdsareal till drygt 30 hektar.

Gunderloch Riesling trocken

ART NR: 7265801
MARTIN & SERVERA: 665430 MENIGO: 711623
KARAKTÄR: Torr, ung, blixtrande ren, elegant, intensiv Riesling
med inslag av ananas, passionsfrukt och persika och mineralkaraktär.
PASSAR TILL: Passar utmärkt till det flesta rätter av fisk och
skaldjur, till exempel färka räkor.
DRUVSORT: Riesling 100%
VINIFIKATION: Druvorna skördas för hand och selekteras noggrant före pressning. Musten jäser vid låg temperatur på tankar
av rostfritt stål. Efter cirka 80 dagar är jäsningen avslutad och
då lagras vinet tillsammans med jästresterna ytterligare några
månader på gamla 600 liters fat av tysk ek.
PRIS: 126 kr 6 flaskor/kolli

Gunderloch Pettenthal Riesling Grosses Gewächs

ART NR: 7370101
KARAKTÄR: Torr, medelfyllig, stram, elegant och balanserad
smak med inslag av tropisk frukt och mineral, lång nyansrik
eftersmak.
PASSAR TILL: Passar bra till smakrika rätter av fisk och skaldjur,
exempelvis hummer.
DRUVSORT: Riesling 100%
VINIFIKATION: Druvorna skördas för hand och selekteras noggrant före pressning. Musten jäser vid låg temperatur på tankar
av rostfritt stål. Efter cirka 80 dagar är jäsningen avslutad och
då lagras vinet tillsammans med jästresterna ytterligare några
månader på gamla 600 liters fat av tysk ek.
PRIS: 309 kr 6 flaskor/kolli
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TYSKLAND | FRANKEN | Juliusspital

JULIUSSPITAL är en stiftelse som grundades år 1576 av ärkebiskopen
Julius Echter von Mespelbrunn i Würzburg. Stiftelsen har under åren
byggts upp genom frivilliga donationer och är idag med sina 180 hektar
en av Tysklands största vinegendomar. Juliusspital äger betydande delar

Juliusspital Würzburger Silvaner trocken

ART NR: 670801
MARTIN & SERVERA: 668111 MENIGO: 713336
KARAKTÄR: Torr, medelfyllig, mycket frisk, fruktig smak,
med utpräglad druvkaraktär och lite kryddig mineralkaraktär, lång nyanserad eftersmak.
PASSAR TILL: Passar utmärkt både till fisk, ljust kött, charkuterier och korv, exempelvis weisswurst med surkål.
DRUVSORT: Silvaner 100%
VINIFIKATION: När de nyskördade druvorna når vinkällaren
skickas de upp 13 meter via en hiss ovanför golvet. I olika
steg flyttas de nedåt enbart med hjälp av gravitation. Musten
jäser under 28 dagar på rostfria ståltankar. Vinet lagras på
jästfällning i stora ekfat i några månader före buteljering.
PRIS: 145 kr 6 flaskor/kolli

Juliusspital Silvaner trocken Magnum

av distriktets yppersta vingårdar som t.ex. Würzburger Stein och Iphöfer
Kronsberg. Alla pengar som tjänas in återinvesteras i stiftelsen som driver
ett sjukhus och ett ålderdomshem.

Juliusspital Iphöfer Kronsberg Silvaner Erste Lage

ART NR: 7988101
MARTIN & SERVERA: 763466
KARAKTÄR: Torr, fruktigt vin med bra druvkaraktär, viss fetma.
och utpräglad mineralkaraktär. Komplex med lång eftersmak
PASSAR TILL: Passar utmärkt till smakrika rätter av fisk, skaldjur, ljust kött, charkuterier och korvar, exempelvis vildsvinsstek.
DRUVSORT: Silvaner 100%
VINIFIKATION: När de nyskördade druvorna når vinkällaren
skickas de upp 13 meter via en hiss ovanför golvet. I olika steg
flyttas de nedåt enbart med hjälp av gravitation. Musten jäser
under 28 dagar på rostfria ståltankar. Vinet lagras på jästfällning
i stora ekfat i några månader före buteljering.
PRIS: 167 kr 6 flaskor/kolli

Stein Silvaner GG

MAGNUMFLASKA

ART NR: X50080527806
MARTIN & SERVERA: 792937 MENIGO: 720284
KARAKTÄR: Torr, medelfyllig, frisk, fruktig smak, med tydlig
druvkaraktär och lite kryddig mineralkaraktär.
PASSAR TILL: Fågel, fisk och skaldjur.
DRUVSORT: Silvaner 100%
VINIFIKATION: När de nyskördade druvorna når vinkällaren
skickas de upp 13 meter via en hiss ovanför golvet. I olika steg
flyttas de nedåt enbart med hjälp av gravitation. Musten jäser
under 28 dagar på rostfria ståltankar. Vinet lagras på jästfällning
i stora ekfat i några månader före buteljering.

ART NR: X50080557901
KARAKTÄR: Torr, medelfyllig, mycket frisk, fruktig smak, med
utpräglad druvkaraktär och lite kryddig mineralkaraktär, lång
nyanserad eftersmak.
PASSAR TILL: Fiskrätter, vegetariskt, kallskuret (traditionell
tysk kalte platte)
DRUVSORT: Silvaner 100%
VINIFIKATION: När de nyskördade druvorna når vinkällaren
skickas de upp 13 meter via en hiss ovanför golvet. I olika steg
flyttas de nedåt enbart med hjälp av gravitation. Musten jäser
under 30 dagar vid låg temperatur på rostfria ståltankar. Vinet
lagras på jästfällning i stora ekfat i 12 månader före buteljering.

PRIS: 275 kr 2 flaskor/kolli

PRIS: 350 kr 6 flaskor/kolli

Stein Riesling GG

ART NR: X50080558001
KARAKTÄR: Tydligt fruktig doft med inslag grillad citron, vit
stenfrukt och örter. Smaken är lång och komplex med tydliga inslag av citrus, gröna äpplen och vit persika. Lång frisk läskande
eftersmak.
PASSAR TILL: Allehanda fisk- och skaldjursrätter. Löjrom, eleganta vegetariska rätter.
DRUVSORT: Riesling
VINIFIKATION: Druvorna skördas för hand och fraktas till vinanläggningen. Efter pressning jäser musten långsamt under cirka
30 dagar vid låg temperatur på rostfria ståltankar. Därefter lagras vinet tillsammans med sin jästfällning på stora ekfat under
några månader före buteljering.
PRIS: 375 kr 6 flaskor/kolli
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TYSKLAND | PFALZ | A. Christmann

A. CHRISTMANN Weingut Christmann ligger i byn Gimmeldingen i
distriktet Pfalz norr om franska Alsace. Ägaren Steffen Christmann har
specialiserat sig främst på torra rieslingviner och Spätburgunder (Pinot
Noir). Christmann förfogar över 20 hektar förstklassiga vingårdar som

A Christmann Riesling
EKO

eko
eko

eko

eko

A Christmann Gimmeldingen Riesling trocken
EKO

eko
eko

eko

ART NR: 588201
MARTIN & SERVERA: 694364 MENIGO: 705567
KARAKTÄR: Torr, lätt och frisk, ren, fruktig smak med inslag av
lime och mineral, god eftersmak med lätt rökig ton.
PASSAR TILL: Passar utmärkt till de flesta rätter av fisk och
skaldjur, exempelvis sushi.
DRUVSORT: Riesling 100%
VINIFIKATION: Druvorna skördas för hand med ett lågt skördeuttag. Musten macererar med skal i 4 timmar och spontanjäser sedan med hjälp av naturlig jäst. Jäsningen sker långsamt
vid låg temperatur. Därefter vilar vinet på sin jäsfällning i några
veckor före klarning och buteljering. Christmann odlar sina
vingårdar biodynamiskt och chaptaliserar aldrig sina viner.

ART NR: 7334701
MARTIN & SERVERA: 739839 MENIGO: 722048
KARAKTÄR: Torr, medelfyllig, fruktig och nyansrik smak med
påtaglig mineralkaraktär och ren, god eftersmak.
PASSAR TILL: Passar utmärkt till de flesta fisk och skaldjursrätter exempelvis halstrad abborre.
DRUVSORT: Riesling 100%
VINIFIKATION: Druvorna skördas för hand och transporteras
till vinanläggningen i grunda tråg. Druvorna pressas skonsamt och musten får jäsa långsamt i rostfria ståltankar, vid låg
temperatur och med sin egen naturliga jäst. Vinet lagras en tid i
kontakt med jästfällningen och filtreras lätt, endast en gång före
buteljering.

PRIS: 128 kr 12 flaskor/kolli

PRIS: 179 kr 6 flaskor/kolli

A Christmann
Meerspinne Riesling Grosses Gewächs
EKO
eko

odlas biodynamiskt. Vinerna chaptaliseras aldrig och får jäsa långsamt vid
låg temperatur med sin naturliga jäst, de utmärks av sin utpräglade druvkaraktär och nyansrikedom.

eko

A Christmann
Spätburgunder
EKO
eko
eko

eko

ART NR: 8150201
KARAKTÄR: Torr, Fyllig, mycket stram, koncerntrerad och nyansrik, fruktig smak med utpräglad mineralkaraktär och inslag av
blommor, lång, ren och elegant eftersmak
PASSAR TILL: Passar utmärkt till smakrika rätter av fisk, fågel
och skaldjur, exempelvis grillad sjötunga.
DRUVSORT: Riesling 100%
VINIFIKATION: Druvorna skördas för hand och transporteras till
vinanläggningen i grunda tråg. Druvorna pressas skonsamt och
musten får jäsa långsamt, vid låg temperatur och med sin egen
naturliga jäst, i drygt två månader. Efter avslutad jäsning lagras
vinet på rostfria ståltankar och på stora ekfat i kontakt med sin
jästfällning. Efter cirka 6 månader buteljeras vinet. Vingården
hette tidigare Mandelgarten, från årgång 2015 återfick den sitt
ursprungliga namn, Meerspinne.

ART NR: 8242301
MARTIN & SERVERA: 699017 MENIGO: 703293
KARAKTÄR: Medelfyllig, elegant och smakrik med bra frukt och
kryddigt inslag av fat och hallon, god nyansrik eftersmak.
PASSAR TILL: Passar utmärkt till rätter av fågel och kalv, eller
till exempel till grillad tonfisk.
DRUVSORT: Spätburgunder 100%
VINIFIKATION: Druvorna skördas för hand med ett lågt skördeuttag. Musten jäser med skal i tre veckor med hjälp av naturlig
jäst. Vinet lagras sedan ett år på andra och tredjeårs barriquefat
av ek från Pfalz och en kort tid på ståltank före buteljering.
Vinet är ofiltrerat.

PRIS: 415 kr 6 flaskor/kolli

PRIS: 158 kr 6 flaskor/kolli
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TYSKLAND | PFALZ | Weingut Friedrich Becker

WEINGUT FRIEDRICH BECKER hittar man i byn Schweigen i södra
delen av Pfalz. Precis på gränsen till Alsace i Frankrike huserar en av de
stora pionjärerna i tysk vinnäring. Ägorna och huset med tillhörande källare
har funnits i familjens händer under lång tid. Nuvarande vinmakaren Fritz
Becker JR’s farfar byggde upp och restaurerade förstörda byggnader och

Becker "Petit Rosé"

vingårdar efter världskrigen. Idag driver Fritz JR vingården och har närmat
sig viner från Bourgogne med noggrann selektering och ett rigoröst arbete
i vingårdarna. Becker anses vara den bästa producenten av Pinot Noir/Spätburgunder i Pfalz.

Becker Family Pinot Noir

FLERA STORLEKAR

ART NR: X50080570301
KARAKTÄR: Vinet har en livliga syra i kombination med subtil
fruktsötma samt eleganta aromer av färsk stenfrukt, rosenkrans, citrus, hallon och gula frukter.
PASSAR TILL: Perfekt på terrassen såväl som till varierande
sommarmeny.
DRUVSORT: Pinot meunier , Pinot noir
VINIFIKATION: Druvorna är tagna från stockar som är mellan 10
och 46 år gamla. Druvorna plockades och sorterades för hand
innan de pressades försiktigt. Efter en kort tids maceration fermenterades druvorna på rostfria ståltankar. Efter fyra månader
på jästfällning skedde en lätt filtrering innan buteljering.
PRIS: 122 kr 12 flaskor/kolli

Becker Spätburgunder "Schweigener"
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ART NR: 9910001
MARTIN & SERVERA: 799650 MENIGO: 724451
KARAKTÄR: Vinet har inslag av vildhallon, körsbär och kryddor.
Eftersmaken är lång och frisk med inslag av vildhallon, te, mineral och moreller.
PASSAR TILL: Smakrika rätter på fisk, gås, lamm, anka, vildfågel.
DRUVSORT: Pinot noir 100%
VINIFIKATION: Vinet skördas för hand från rankor med en
mellan 10 - 40 år. Druvorna avstjälkas till 100% för att sedan
pressas lätt. Musten och druvskalen läggs i stora öppna träkar
där jäsning med naturlig jäst sker. Efter jäsning dras vinet om till
använda franska ekfat om 300 liter där det får vila i 12 månader
innan klarning och buteljering. Vinet är inte filtrerat.
PRIS: 137 kr 12 flaskor/kolli
ÖVRIGA STORLEKAR: 1500 ml, 299 kr X50080570606

Becker Spätburgunder “Sankt Paul”

ART NR: X50080566901
MARTIN & SERVERA: 704377 MENIGO: 724539
KARAKTÄR: Vinet har en tydlig doft av vildhallon, tobak,
kryddor och skogsmark. I smaken är den saftigt rödfruktig med
tydlig tanninstruktur, välbalanserad syra och ett långt, elegant
avslut.
PASSAR TILL: Flärdfulla gåsmiddagar, söndagslammet samt
vegetariska anrättningar.
DRUVSORT: Spätburgunder 100%
VINIFIKATION: Druvorna kommer från stockar med en ålder
mellan 25 och 50 år. Efter att druvorna skördats för hand
fermenterades dem i öppna ekfat i två till tre veckor. Vinet fick
sedan mogna i 18 månader på små ekfat. Vinet filtrerades inte
innan buteljering.

ART NR: X50080566801 MENIGO: 724521
KARAKTÄR: Tydlig doft av skogshallon, oolong, körsbär,
kryddor och ett uns snyggt integrerad fat.
Smaken är ännu ungdomlig, lite stram med inslag av skogsbär, te, fat och kryddor. Lång, koncentrerad eftersmak, enorm
potential för framtiden.
PASSAR TILL: Lamm, vilt, gås, anka, smakrika vegetariska rätter
utan hetta.
DRUVSORT: Spätburgunder 100%
VINIFIKATION: Efter manuell skörd avstjälkas vinet delvis. En
liten andel stjälkar används under jäsning. Andelen varierar
efter årgång.
Jäsning med naturlig jäst i öppna ekliggare. druvskalen trycks
ner för hand (punch down) en gång om dagen tills jäsningen är
klar. Därefter dras vinet om till franska ekfat om 300 liter, varav
en liten andel är använda ekfat från Domaine Romanee Conti.
Efter två år på fat buteljeras vinet utan klarning eller filtrering.

PRIS: 259 kr 12 flaskor/kolli

PRIS: 659 kr 12 flaskor/kolli

TYSKLAND | BADEN | Dr. Heger

WEINGUT DR. HEGER ligger i området Kaiserstuhl i distriktet Baden.
Kaiserstuhl är en utslocknad vulkan som har satt sin prägel på hela områdets
jordmån. Egendomen grundades 1935 av Dr. Max Heger, som var en mycket vinintresserad läkare. Flertalet av hans patienter var vinbönder och han
lärde sig att de bästa vinerna kom från branta sluttningar i närheten av byn

Heger Pinot Noir

ART NR: 7396001
MARTIN & SERVERA: 678326 MENIGO: 711308
KARAKTÄR: Medelfyllig, elegant, fruktig, kryddig, typisk Pinot
Noir med balanserad fatkaraktär och lång eftersmak.
PASSAR TILL: Passar till rätter av fågel och ljust kött, exempelvis kalvschnitzel med kaprissmör.
DRUVSORT: Pinot noir 100%
VINIFIKATION: Druvorna skördas för hand vid perfekt mognad.
Musten jäser på barriquefat och på rostfria ståltankar i cirka 15
dagar. Därefter lagras vinet på 1 till 3 år gamla barriquefat i 12
månader före buteljering.
PRIS: 152 kr 6 flaskor/kolli

Heger Winklerberg Spätburgunder Grosses Gewächs

ART NR: 7289801 MENIGO: 724519
KARAKTÄR: Fyllig och intensiv, mycket elegant, sublimt kryddig
pinot och fatkaraktär. Inslag av nejlikor, kanel och apelsinskal i
en lång nyansrik eftersmak.
PASSAR TILL: Passar till fågel och kalv, exempelvis kalventrecote med potatis och selleripuré.
DRUVSORT: Spätburgunder 100%
VINIFIKATION: Druvorna skördas för hand från gamla stockar.
Musten jäser på barriquefat i cirka 25 dagar. Därefter lagras
vinet på nya och ett år gamla barriqufat av fransk ek i cirka 20
månader.
PRIS: 560 kr 6 flaskor/kolli

Ihringen. Han började systematiskt köpa upp vinlotter i vingårdarna Winklerberg och Schlossberg där det fanns mycket till salu pga låg avkastning
och svåra arbetsförhållanden. Idag drivs Dr. Heger vidare av Max Hegers
sonson Joachim.

Heger Mimus Spätburgunder Trocken

ART NR: 7302501
MARTIN & SERVERA: 695585
KARAKTÄR: Fyllig, eldig, komplex, explosiv, kryddig pinotkaraktär med balanserad fatkaraktär och lång nyansrik eftersmak.
PASSAR TILL: Passar bra till rätter av fågel och kalv, exempelvis
kalvfilé med murkelsås och klyftpotatis.
DRUVSORT: Spätburgunder 100%
VINIFIKATION: Druvorna skördas för hand vid perfekt mognad.
Musten jäser på barriquefat i cirka 25 dagar. Därefter lagras
vinet på nya och ett år gamla barriqufat av fransk ek i cirka 18
månader.
PRIS: 315 kr 6 flaskor/kolli

Heger Winklerberg Häusleboden Spätburgunder GG

ART NR: 7268101
KARAKTÄR: Intensivt fyllig, med djup och mycket eleganta
aromer av kryddig pinot och balanserad fatkaraktär med lång
nyansrik eftersmak.
PASSAR TILL: Passar bra till fågel, kalv och ljust kött, exempelvis saltinbakad, tryfferad kapun med grönsaksprimörer.
DRUVSORT: Spätburgunder 100%
VINIFIKATION: Druvorna skördas för hand. Musten jäser på
barriquefat i cirka 25 dagar. Därefter lagras vinet på nya och ett
år gamla barriqufat av fransk ek i cirka 20 månader.
PRIS: 857 kr 6 flaskor/kolli
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Österrike
Man kan tycka att det är lite orättvist. När italienarna ställer till med skandal i vinvärlden genom att tillsätta
otillåtna medel eller ändra på etiketter så noteras detta med en nonchalant axelryckning. Det är liksom vad
man har att vänta sig av italienare. Ingen blir förvånad. Men när några Österrikare i mitten av 80-talet mixtrar
med sina söta viner, då går alla bananas! Exporten dör. Förtroendet är i botten och konkurserna avlöser varandra.
Världen litar inte längre på Österrikiska viner. Katastrof ? Ja, jo förvisso. Men, kanske också det bästa
som kunde hända landets vinnäring. Man bestämde sig för att börja om. Helt nya vinlagar skrevs, de hårdaste
i världen och en ny fokusering på kvalité tog form. Ut med det gamla och in med det nya. Det tog sina modiga
20 år, men sen var Österrike tillbaka, och nu bättre än någonsin. Det är numera nästan svårare att hitta ett
dåligt vin i Österrike än ett bra. Lägstanivån är oerhört bra. Viner på nationaldruvan Grüner Veltliner är standard
på de flesta vinlistor och även de utmärkta röda vinerna har äntligen börjat hitta utanför landets gränser.
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ÖSTERRIKE | WAGRAM | Josef Ehmoser

JOSEF OCH MARTINA EHMOSER är ett ungt par som snabbt etablerat sig som en av området Wagrams nya stjärnor. Vingårdarna ligger
på sluttningarna i Tiefenthal, ungefär 30 km öster om Krems och 45 km

Josef Ehmoser Von den Terrassen Grüner Veltliner

ART NR: 7387001
MARTIN & SERVERA: 716217 MENIGO: 701990
KARAKTÄR: Torr med frisk syra, fräsch och fruktig med typisk
grünerpepprighet. Gröna äpplen och mineraltoner.
PASSAR TILL: Vårprimörer, lättare fisk och skaldjursrätter,
sällskapsdryck.
DRUVSORT: Grüner veltliner 100%
VINIFIKATION: Druvorna skördas från mitten till slutet av oktober. Musten får jäsa och lagras på rostfria ståltankar tillsammans
med jästfällningen innan buteljering tar vid.
PRIS: 101 kr 6 flaskor/kolli

väst från Wien. Josef Ehmoser har sitt fokus på Grüner Veltliner och ca
70 procent av den totala produktionen är vita viner.

Josef Ehmoser Ried Hohenberg Grüner Veltliner

ART NR: 7386701
MARTIN & SERVERA: 721829 MENIGO: 704226
KARAKTÄR: Torr med frisk syra, medelfyllig med karaktär av
tropisk frukt, grön banan, äpple och mineral. Lång eftersmak.
PASSAR TILL: Fisk, Skaldjur, kycklingtacos, grillade grönsaker.
DRUVSORT: Grüner veltliner 100%
VINIFIKATION: Mognaden på druvorna är ca 19,5°KMW och
skördades för hand ur vingården Hohenberg. Skördeuttag 40hl/
ha. Druvorna skördas i slutet på oktober.
Musten jäser i ståltank och lagras i detsamma på sin jästfällning.
PRIS: 152 kr 6 flaskor/kolli
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ÖSTERRIKE | KAMPTAL | Jurtschitsch

WEINGUT JURTSCHITSCH har anor som sträcker sig flera hundra åt
bakåt i tiden. Idag drivs företaget av Alwin och Stephanie Jurtschitsch som
tillhör en ny genereration vinmakare i Österrike och rönt stora framgång-

Jurtschitsch
Langenlois Grüner Veltliner
EKO
eko
eko

eko

ar de senaste åren. Man har jobbat ekologiskt sedan 70-talet och i dag är
samtliga egenägda egendomar ekologiskt certifierade.

Jurtschitsch
Grüner Veltliner Stein
EKO
eko
eko

ART NR: 7394201
MARTIN & SERVERA: 774265 MENIGO: 721063
KARAKTÄR: Tydligt fruktigt vin med inslag av vit stenfrukt,
passionsfrukt och mineraler.
PASSAR TILL: Fisk och skaldjur, Wienerschitzel, lättare rätter av
pärlhöna eller kapun.
DRUVSORT: Grüner veltliner 100%
VINIFIKATION: Druvorna kommer i huvudsakligen från unga
stockar i Grand Cru läget Loiserberg.
Vinet får jäsa under låg temperatur i temperaturkontrollerade
ståltankar. Därefter ligger vinet kvar i tankarna med sin jästfällning i ytterligare ca 6 månader innan buteljering.
PRIS: 134 kr 6 flaskor/kolli

ART NR: 269901
KARAKTÄR: Fruktig, mycket frisk, något aromatisk smak med
inslag av päron, lime, vitpeppar, krusbär, persika och mineral.
PASSAR TILL: Wienerschnitzel, fisk, skaldjur, skagenröra,
getostar.
DRUVSORT: Grüner veltliner 100%
VINIFIKATION: Druvorna kommer i huvudsakligen från unga
stockar i Grand Cru läget Loiserberg. Vinet får jäsa under låg
temperatur i temperaturkontrollerade ståltankar. Därefter
ligger vinet kvar i tankarna med sin jästfällning i ytterligare ca 6
månader innan buteljering.
PRIS: 110 kr 6 flaskor/kolli

Grüner Veltliner
EKO Loiserberg Erstes Gewächs
eko
eko

ART NR: 7306301
MARTIN & SERVERA: 774141
KARAKTÄR: Tydliga inslag av kumquat, vit stenfrukt, vitpeppar,
mineraler och kamomill. Lång komplex eftersmak i perfekt
balans mellan frukt och syra.
PASSAR TILL: Fisk och skaldjur, Vegetariska rätter, Asiatiskt
utan allt för hög hetta.
DRUVSORT: Grüner veltliner 100%
VINIFIKATION: Efter skörd sker noggrann selektering av
druvorna två gånger. Endast de bästa och renaste druvorna går
vidare till pressning.
Musten får sedan spontanjäsa i stora österrikiska ekfat om 2000
liter. Efter 6 månader dras vinet om till temperaturkontrollerade
ståltankar fram tills buteljering.
PRIS: 198 kr 6 flaskor/kolli

JurtschitschEKO
Zöbinger Heligenstein Riesling
eko
eko

eko

ART NR: 7374101
MARTIN & SERVERA: 774398 MENIGO: 722174
KARAKTÄR: Tydliga toner av persika, kvitten och gröna örter.
Mycket lång mineraldriven eftersmak i perfekt harmoni.
PASSAR TILL: Skaldjur, hummer, kungskrabba, sushi, rökt ål,
tonfisktartar.
DRUVSORT: Riesling 100%
VINIFIKATION: Druvorna kallmacereras i fyra timmar innan
musten dras över till 2000 liters österrikiska ekfat där spontanjäsning påbörjas. Efter jäsning dras vinet om till gamla ekliggare
i den 700 år gamla källaren där vinet får vila med jästfällningen
fram tills buteljering.
PRIS: 229 kr 6 flaskor/kolli
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EKO
Jurtschitsch
Langenlois Riesling Reserve
eko

eko

eko

eko

eko
ART NR: 293901
MARTIN & SERVERA: 774208 MENIGO: 722899
KARAKTÄR: Friskt, fräscht och fruktigt med inslag av citrus,
vit persika och örter. Lång uppfriskande eftersmak där den
steniga mineralkaraktären tydliggörs i harmoni med örter och
citrustoner.
PASSAR TILL: Skaldjur som ostron och musslor. Grillade fiskar.
Asiatiskt med lite hetta eller varför inte precis som den är på
balkongen eller terassen i gott sällskap.
DRUVSORT: Riesling 100%
VINIFIKATION: Efter en minutiös selektering av druvorna går
de finaste druvorna vidare till nästa steg. Den första juicen som
kommer ut ur druvorna utan pressning får jäsa på temperaturkontrollerade ståltankar under låg temperatur med naturlig
jäst från området. Vinet dras sedan om till stora ekfat från
Kapmtal på mellan 1500 - 3000 liter där det får vila med sin
jästfällning i ca 6 månader innan buteljering.
PRIS: 142 kr 6 flaskor/kolli

ÖSTERRIKE | KAMPTAL | Jurtschitsch / Weingut Fuchs und Hase
Jurtschitsch Rosé vom Zweigelt
EKO

eko
eko

eko

Belle Naturelle
EKO

eko

eko

eko

ART NR: 7356801
MARTIN & SERVERA: 774190
KARAKTÄR: Ung och frisk smak med tydliga inslag av jordgubbar, hallon och blodgrape. Lång frisk eftersmak med ett örtigt
avslut.
PASSAR TILL: Picknick, Fisk och skaldjur, Balkong och
bersåhäng.
DRUVSORT: Zweigelt 100%
VINIFIKATION: Musten får jäsa i temperaturkontrollerade
ståltankar. Efter avslutad fermentering ligger vinet kvar i samma
tankar tillsammans med jästfällningen fram tills buteljering.
PRIS: 119 kr 6 flaskor/kolli

FUCHS UND HASE är ett samarbete mellan producenterna Jurtschitsch
och Arndorfer i Kamptal, Österrike. Man gör uteslutande naturliga mousserande viner, så kallat PetNat. När projektet drog igång för några år sedan
var man den första producenten i större skala som gjorde den här typen av

NATURVIN

ART NR: X50080567301 MENIGO: 724750
KARAKTÄR: Nyanserad, utvecklad smak med inslag av röda
äpplen, apelsin, kryddor, aprikos, fläder och honung.
PASSAR TILL: Passar perfekt som det är eller till fisk eller ljust
kött.
DRUVSORT: Grüner veltliner 100%
VINIFIKATION: Efter skörden jästes druvorna hela men skalen
på i ekfat i två veckor innan druvorna sedan pressades. Den
dimmiga, orangea färgen kommer av att vinet är ofiltrerat.
PRIS: 149 kr 6 flaskor/kolli

vin i Österrike. Responsen har varit enorm, framförallt på hemmaplan där
man i dag hittar PetNat från Fuchs & Hase på samtliga michelinkrogar i
landet.

Pet Nat Vol 2

NATURVIN

ART NR: 9212201
MARTIN & SERVERA: 797480
KARAKTÄR: Doften har inslag av Guava, jordgubbar, rosenblad
och te. I gommen hittar vi även tydliga inslag av citrus/lemon
curd, apelsinolja och örter.
PASSAR TILL: Charkuterier, feta fiskar, färskostar.
DRUVSORT: Grüner veltliner 80%, Muscat blanc à petits grains 20%
VINIFIKATION: Efter skörd har vinet fått spontanjäsa i temperaturkontrollerade ståltankar i ca en vecka tillsammans med
skalen. Efter första jäsning avlägsnas skalen och vinet buteljeras
och en andra jäsning kan påbörjas. Efter ca 18 månader på flaska är vinet klart för försäljning. Ingen degorgering, ingen
filtrering, ingen klarning och inget svavel tillsatt i processen.
Helt naturligt!
PRIS: 162 kr 6 flaskor/kolli
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ÖSTERRIKE | CARNUNTUM | Markowitsch

MARKOWITSCH För röda viner är Gerhard Markowitsch i en klass för
sig själv bland österrikiska producenter. Hans vingårdar i Carnuntum är
idealiskt beläget på en sluttning med Donau på ena sidan och Neusiedlersee

Markowitsch Pinot Noir Classic

ART NR: 669501
MARTIN & SERVERA: 682856 MENIGO: 714880
KARAKTÄR: Ljus röd färg. Fruktig doft av kryddor,
jordgubbar och körsbär. Frisk och harmonisk
smak med fat toner och inslag av jordgubbar,
hallon och körsbär.
PASSAR TILL: Ljust kött med svamp, gås med rödvinssås eller
en grillad gös med rödvinssås.
DRUVSORT: Pinot noir 100%
VINIFIKATION: Jäsning i ståltankar vid 27-29° C, följt av
malolaktisk jäsning. Överpumpning av musten sker två gånger
om dagen. Lagrad 12 månader på begagnade franska 225-liters
ekfat.
PRIS: 109 kr 6 flaskor/kolli

Markowitsch Rubin Carnuntum Zweigelt

ART NR: 7685001
MARTIN & SERVERA: 774372 MENIGO: 715181
KARAKTÄR: Fyllig och fruktdriven med inslag av mörka bär,
körsbär, kaffe och mocka. Lång balanserad eftersmak med en
liten ton av ekfat i slutet.
PASSAR TILL: Grillat, Grillat och Grillat.
DRUVSORT: Zweigelt 100%
VINIFIKATION: Alkoholjäsning samt malolaktisk jäsning på
temperaturkontrollerade ståltankar. Därefter dras vinet om till
franska barriquer om 228 liter där vinet får mogna till sig i ca 12
månader.
PRIS: 136 kr 6 flaskor/kolli
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på den andra. Gerhard äger själv 35 hektar vingårdar och förfogar över
ytterligare ca 40 hektar från kontrakterade odlare. 75% av produktionen är
rött vin. Den totala produktionen uppgår till ca 400 000 flaskor/år.

Markowitsch Pinot Noir

ART NR: 8768601
MARTIN & SERVERA: 774380
KARAKTÄR: Röd färg. Fruktig doft av kryddor,
jordgubbar och körsbär. Balanserad smak med toner av fat och
inslag av jordgubbar,
hallon och körsbär. Lång eftersmak med en efterklang av mogna
jordgubbar och örter.
PASSAR TILL: Alla former av Anka, grillad fisk, hamburgare,
Wallenbergare.
DRUVSORT: Pinot noir 100%
VINIFIKATION: Jäsning i ståltankar vid 27-29° C, följt av malolaktisk jäsning. Överpumpning av musten sker två gånger om
dagen. Lagrad 12 månader på nya och en gång använda franska
225-liters ekfat.
PRIS: 146 kr 6 flaskor/kolli

ÖSTERRIKE | SÜDSTEIERMARK | Tement

WEINGUT TEMENT drivs idag av Stefan och Armin Tement som är 3e
generationen i familjeegendomen som producerat vin sen början av 70-talet.
Idag förfogar man över ca 80 ha planterade med Sauvignon Blanc, Weissburgunder och Morillon. Weingut Tement ligger på en platå med utsikt över
Südstiermarks mest berömda vingårdsläge Zieregg. Produktionen inriktar

Tement Gelber Muskateller

ART NR: 7955401
MARTIN&SERVERA: 684183 MENIGO: 715894
KARAKTÄR: Vinet är friskt med en stor aromatisk doft av
aprikoser, rosor och apelsin. Vinet har en hög men balanserad
syra som lyfter smakerna ytterligare i munnen.
PASSAR TILL: Fisk och skaldjur samt kryddstarka asiatiska rätter.
DRUVSORT: Moscatel 100%
VINIFIKATION: Den här mycket aromatiska druvsorten som
många gånger görs söt eller halvsöt har Tement valt att göra en
frisk och helt torr variant av som fått jäsa och lagras på ståltankar. Därefter har vinet fått ligga på sin jästfällning i 6 månader
innan buteljering.
PRIS: 159 kr 6 flaskor/kolli

Tement Morillon Muschelkalk

ART NR: 7957801
MARTIN & SERVERA: 791640 MENIGO: 719815
KARAKTÄR: Vinet är mycket friskt, medelfylligt med inslag av
citrusfrukter, gröna äpplen och örter.
PASSAR TILL: Grillat på fisk och grönsaker, lättare rätter av
fågel.
DRUVSORT: Chardonnay 100%
VINIFIKATION: Jäsning och lagring sker i stora neutrala ekliggare om 4000 – 5000 liter. Viner får ligga på sin jästfällning i
6 månader fram tills buteljering.
PRIS: 159 kr 6 flaskor/kolli

sig framförallt på Steirische Klassik, som står för en lätt, frisk och fruktdriven stil utan inblandning av fat och Lagenweine, motsvarande Grand Cru i
andra länder. Samtliga viner kommer förslutna med Vinoloc, en återförslutningsbar glaskork.

Tement Sauvignon Blanc Klassik

ART NR: 7955301
MARTIN & SERVERA: 684092 MENIGO: 719102
KARAKTÄR: Vinet har tydliga inslag av citrus, fänkål, grönpeppar och sparris.
PASSAR TILL: Fisk och skaldjur, vårprimörer som sparris. Färskostar med hög syra.
DRUVSORT: Sauvignon blanc 100%
VINIFIKATION: Vinet har fått jäsa och lagras i ståltankar. Sex
månader med jästfällningen innan buteljering. Ett komplext vin
med massor av finess.
PRIS: 159 kr 6 flaskor/kolli

Tement Berghausener Sauvignon Blanc

ART NR: 9600101
KARAKTÄR: Nyanserad, fruktig, mycket frisk smak med inslag
av honungsmelon, krusbär, gula päron, svartvinbärsblad, vit
persika och citrus.
PASSAR TILL: Eleganta rätter av fisk och skaldjur.
DRUVSORT: Sauvignon blanc 100%
VINIFIKATION: Detta eleganta, mineralrika vin är både jäst och
lagrade på rostfria ståltankar. Detta för att släppa fram de rena
tonerna av Sauvignon Blanc-druvan.
PRIS: 179 kr 6 flaskor/kolli
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Ljubljana

Slovenien
Vin har odlats i det som idag är Slovenien under flera tusen års tid. Det finns lämningar från
både antikens Greker och Romare som visar på att vintillverkning pågick redan under dessa eror.
Under kommunisteran med General Tito som härförare över dåvarande Jugoslavien var det de stora
kooperativen som stod för det mesta av produktionen. Kvantitet framför kvalitet var ledorden. Sedan Slovenien
befriats från kommunisterna har en ny generation vinmakare klivit fram och idag kryllar det av spännande viner
från landets alla hörn. Slovenien är ett vinland att hålla både ögon och gommar öppna för.
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SLOVENIEN | CIRINGA | Domaine Ciringa / Cotar

DOMAINE CIRINGA Ciringa betyder Zieregg på Slovenska och är
Weingut Tements slovenska projekt. Weingut Tement förvärvade den
Slovenska delen av Zieregg 2005 och sedan 2009 så har man producerat Domaine Ciringa här. Man hittar samma kalk och fossilrika

jordmån som i övriga delar av Zieregg vilket ger strama viner med en
tydlig mineralisk karaktär. Filosofin med Domaine Ciringa är att låta
frukten och jordmånen få uttrycka sig maximalt och vinet får bara en
liten knappt märkbar touch av ek under vinifikationen.

Fosilni Breg Sauvignon Blanc

ART NR: 9244101
MARTIN & SERVERA: 795419 MENIGO: 723995
KARAKTÄR: Ungt friskt vin med tydliga inslag av krusbär,
nässlor och mineraler.
PASSAR TILL: Färskostar på get, alla former av skaldjur.
Balkong och berså.
DRUVSORT: Sauvignon Blanc 100%
VINIFIKATION: Jäsning på temperaturkontrollerade ståltankar.
En liten del av vinet får ligga på stora österrikiska bottis i 6
månader tillsammans med jästfällningen. Därefter blandas
och buteljeras vinet.
PRIS: 143 kr 6 flaskor/kolli

BRANKO ČOTAR har gjort mer än 40 årgångar vin på sin egendom
i den lilla byn Komen i den södra delen av högplatån Karst i regionen
Gorjansko. den unika jordmånen i Karst består av kalksten och ett tunt
magert jordlager. Detta och väldigt tätt planterade rankor (ca 7 500/ha)
gör att skördeuttaget/ranka blir ca en flaska vin/ranka. Čotar jobbar helt

Čotar Malvazija

naturligt med så liten miljöpåverkan som möjligt. De vita vinerna får macerera med skalen ca 4 - 10 dagar beroende på årgång och druvsort. Inget
svavel tillsätts under vinifieringen och man använder sig endast av egna
jäststammar utan tillsatta enzymer.

Čotar Merlot

NATURVIN

ART NR: X50080571601
KARAKTÄR: Detta orangea vin har en intensiv doft av päron,
aprikos, kryddighet och smörbakat äpple. På paletten hittas en
frisk örtighet, päron, persikotoner och uppiggande citrus.
PASSAR TILL: Oändliga möjligheter men det går aldrig fel med
en charkbricka
DRUVSORT: Malvasia 100%
VINIFIKATION: Druvorna skördades under senhösten. Efter
pressning fick vinet två veckors skalkontakt vilket gav den klart
orangea färgen. Vinet fick spontanjäsa på ekfat i varierande
storlek - mellan 200 och 2000 liter. Vinet fick sedan lagras på
gamla, vindränkta ekfat. Inget svavel tillsätts och ingen filtrering
sker innan buteljering.
PRIS: 279 kr 6 flaskor/kolli

NATURVIN

ART NR: X50080571701
KARAKTÄR: Vinet har mogna, fylliga toner av körsbär, björnbär
och cederträ. Syran är perfekt balanserad och de mjuka tanninerna ramar in vinet på ett behagligt sätt.
PASSAR TILL: Passar perfekt till en bit salami från charken eller
en grillad köttbit.
DRUVSORT: Merlot 100%
VINIFIKATION: Druvorna skördades på senhösten. Efter
pressning och skalkontakt fick vinet spontanjäsa i källaren i
ekfat av varierande storlek - mellan 200 och 2000 liter. Vinet
fick sedan lagras i vindränkta ekfat i fem år. Vinet fick ligga på
jästfällning fram till buteljeringen men filtrerades inte och inget
svavel tillsattes.
PRIS: 279 kr 6 flaskor/kolli
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Spanien
Det är inte muntert på den Iberiska halvön dessa dagar. Arbetslösheten regerar och hopplösheten frodas.
Tur då för spanjorerna att de har några av världens bästa viner att skölja ner eländet med. Och tur
för oss att de inte dricker upp allt utan bjussar på några flaskor varje år. De senaste åren har Spanien
seglat upp som världens ledande matnation. Deras levande matkultur har färgat av sig på kök över hela
klotet och inspirerat kockar i nya riktningar. Deras viner speglar också den otroliga bredd som maten
visar upp, över 70 olika DO kan man numera stoltsera med. Med sina 1 miljon hektar har Spanien världens
överlägset största vinodlingsareal. Trots det hamnar man ändå bara på tredje plats i produktionsvolym.
Detta beror på att många vinområden är glest planterade och brist på regn gör avkastningen låg.
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SPANIEN | RIOJA | Baron de Ley

BARON DE LEY grundades 1985 som en prestigeproducent i Rioja
Baja, med de stora slotten i Bordeaux som förebild. Baron de Ley är en
modern bodega som samtidigt står kvar med ett ben i det klassiska Rioja.
Vinanläggningen och de första vingårdarna ligger vid ett gammalt kloster
från 1500-talet. Det kompromisslösa arbetet med kvalitet är centralt för

Baron de Ley Blanco

Baron de Ley och en viktig del i detta arbete är att vara självförsörjande på
druvor, något som är ovanligt i Rioja. Strategin har varit framgångsrik och
Baron de Leys viner erhåller regelbundet höga betyg av ledande internationella vinexperter.

Baron de Ley Tres Viñas Blanco Reserva

ART NR: 8353601
MARTIN & SERVERA: 229997 MENIGO: 701663
KARAKTÄR: Ljus gul färg. Doften är frisk, ren, fruktig och aromatisk med inslag av krusbär och tropisk frukt. Smaken är torr,
frisk och fruktig med inslag av tropisk frukt och krusbär.
PASSAR TILL: Passar till sallader med fisk och skaldjur, samt till
vita fiskrätter.
DRUVSORT: Viura 90% , Malvasia 10%
VINIFIKATION: Druvmusten jäser tillsammans med skaldelarna
i temperaturkontrollerade ståltankar under 15 dagar. Vinet har
inte lagrats på ekfat utan tanken här är att den friska, fräscha
frukten får dominera.

ART NR: X50080537801
MARTIN & SERVERA: 768093 MENIGO: 718021
KARAKTÄR: Koncentrerad och fruktig doft med toner av gula
äpplen, nötter, fat, honung och örter. Smaken är frisk och koncentrerat fruktig med toner av gula äpplen, smör, nötter och fat.
Lång komplex eftersmak.
PASSAR TILL: Smakrika rätter av fisk, fågel eller vegetariskt.
DRUVSORT: Viura 70% , Malvasia 15% , Garnacha Blanca 15%
VINIFIKATION: Druvorna handplockas vid optimal mognad och
en strikt selektering görs. Druvsorterna vinifieras separat för
att sedan blendas och lagras i 12 månader på amerikanska barriquer om 225 liter och sedan yttligare 12 månader på flaska.

PRIS: 75 kr 12 flaskor/kolli

PRIS: 148 kr 6 flaskor/kolli

Baron de Ley Rosado de Lagrima

Baron de Ley Reserva
FLERA STORLEKAR

ART NR: X50080544001
MARTIN & SERVERA: 775742 MENIGO: 702629
KARAKTÄR: Ung, frisk och fruktig med inslag av röda bär, örter,
citrus och hallon.
PASSAR TILL: Gott som sällskapsdryck, till somriga sallader och
ljust kött.
DRUVSORT: Garnacha 80% , Tempranillo 20%
VINIFIKATION: Druvorna skördas för hand. Musten får jäsa vid
låg temperatur tillsammans med skalen i cirka 2-3 timmar för
att uppnå rätt färg. därefter dras musten om till en annan tank
och jäsningen avslutas. Vinet lagras en kort tid på ståltank före
buteljering.
PRIS: 79 kr 12 flaskor/kolli

Baron de Ley Gran Reserva

ART NR: 254801
MARTIN & SERVERA: 365833
KARAKTÄR: Mörk, tegelröd färg. Doften är mogen, kryddig,
aningen animalisk med fatkaraktär, inslag av torkad frukt, tobak,
läder, plommon och mörk choklad. Smaken är mogen, kryddig
med fatkaraktär, inslag av torkade körsbär, plommon, läder,
kakao och tobak.
PASSAR TILL: Passar till rätter av lamm och nötkött, vilt och
fågel.
DRUVSORT: Tempranillo 100%
VINIFIKATION: Druvorna skördas för hand och efter transport
till vinanläggningen sker ytterligare en selektering där de bästa
druvorna väljs ut till Gran Reserva. Musten jäser på rostfria
ståltankar. Efter avslutad alkoholjäsning lagras vinet på nya
franska och amerikanska ekfat i 24 månader. Därefter har vinet
lagratsytterligare tre år på flaska före lansering.
PRIS: 184 kr 12 flaskor/kolli

ART NR: 252501
MARTIN & SERVERA: 228999 MENIGO: 701239
KARAKTÄR: Fruktig och modern doft med ung fräsch frukt,
körsbär, röda äpplen, fat och vanilj. Frisk, fruktig smak med ung,
röd frukt tillsammans med en balanserad tanninstruktur och
toner av mörka bär, tobak, fat och kaffe. Lång eftersmak.
PASSAR TILL: Passar till smakrika och eleganta kötträtter av
nöt, vilt och lamm.
DRUVSORT: Tempranillo 90% , Garnacha 10%
VINIFIKATION: Druvorna skördas för hand och efter transport
till vinanläggningen sker ytterligare en selektering före avstjälkning och pressning. Musten jäser på rostfria ståltankar. Efter
avslutad alkoholjäsning lagras vinet på nya amerikanska ekfat i
20 månader. Därefter lagras vinet ytterligare minst 24 månader
på flaska före lansering.
PRIS: 115 kr 12 flaskor/kolli
ÖVRIGA STORLEKAR: 1500 ml. 225 kr (252506)

Baron de Ley Finca Monasterio

ART NR: 7332701
MARTIN & SERVERA: 369538 MENIGO: 701793
KARAKTÄR: Mörkt röd färg. Doften är stor och fruktg med
inslag av kryddor, plommon och rostade toner. Smaken är fyllig
och fruktig med plommon, kryddor och lång härlig eftersmak.
PASSAR TILL: Passar till grillade rätter av lamm, nötkött och
vilt.
DRUVSORT: Tempranillo 80% , Cabernet sauvignon 20%
VINIFIKATION: Druvorna plockas för hand och bara de bästa
druvorna används och strikt selektering sker. Druvorna pressas
och får jäsa på ståltankar vid en kontrollerad temperatur på
30°C. Musten kontrolleras och provas dagligen och druvskalen
får vila tillsammans med vinet ytterligare för att utvinna maximal koncentration och smak. Vinet får därefter vila 18 månader
på nya franska Allier ekfat och därefter ytterligare 6 månader
på stora franska ekfat som rymmer 10 000 liter. Vinet buteljeras
utan att filtreras därför kan viss fällning finnas i vinet. Innan
vinet börjar säljas får det vila 6 månader på flaska.
PRIS: 210 kr 6 flaskor/kolli
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SPANIEN | RIOJA | Baron de Ley
Baron de Ley Club Privado

ART NR: X50080512301
MARTIN & SERVERA: 769240 MENIGO: 701261
KARAKTÄR: Intensivt röd färg. Doften är fruktig, med inslag av
stall, vanilj och mörka bär. Smaken är medelfylligt, mjuk, mogen
smak med inslag av mörka bär och vanilj.
PASSAR TILL: Passar till rätter av fläsk- och nötkött.
DRUVSORT: Tempranillo 100%
VINIFIKATION: Druvorna skördas för hand i Baron de Ley’s
vingårdar. Efter jäsning lagras vinet under 6 månader på
amerikanska ekfat och sedan ytterligare ett år på flaska före
lansering.
PRIS: 82 kr 12 flaskor/kolli

Baron de Ley Varietales Garnacha

ART NR: X50080557801
MARTIN & SERVERA: 777086 MENIGO: 706908
KARAKTÄR: Stor, druvtypisk och härligt fruktig doft med röda
bär, kryddor, färska örter och lakrits.
Elegant och stram smak med fin balans och toner av röda bär,
kryddor, fat, tobak och lakrits.
PASSAR TILL: Passar till ljusa kötträtter av kalv eller fläsk samt
smakrika pastarätter.
DRUVSORT: Garnacha 100%
VINIFIKATION: Vinet har lagrats i 6 månader på stora ekfat.
PRIS: 128 kr 6 flaskor/kolli
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Baron de Ley Varietales Graciano

ART NR: 7244501
MARTIN & SERVERA: 763037 MENIGO: 718025
KARAKTÄR: Vinet är fylligt och smakrikt med toner av mörka
körsbär, hallon, vanilj och mineraler och har en lång nyanserad
eftersmak.
PASSAR TILL: Passar till smakrika kötträtter av vilt eller nöt.
DRUVSORT: Graciano 100%
VINIFIKATION: Jäsning sker på ståltank och därefter lagrad på
amerikanska ekfat i 15 månader.
PRIS: 125 kr 6 flaskor/kolli

Baron de Ley Siete Viñas Reserva

ART NR: X50080537701
MARTIN & SERVERA: 704439
KARAKTÄR: Nyanserad och rik doft packad med mörk frukt,
kryddor och fat. Smaken är fyllig och intensiv med stor kraft och
komplexitet med inslag av mörka körsbär, svarta vinbär, viol,
kryddor och fat. Lång eftersmak.
PASSAR TILL: Passar till rätter av lamm- och nötkött, som
smakrika grytor, lammracks eller grillade smakrika nötdetaljer.
DRUVSORT: Tempranillo 55% , Graciano 15% , Garnacha 15% ,
Mazuelo 7% , Viura 5%
VINIFIKATION: Varje druvsort jäses separat i ståltank med varierande temperatur för att maximalt få den bästa karaktären från
respektive druvsort. Därefter lagras vinerna på små ekfat under
3 år, varje druvsort för sig. Tempranillo, mazuelo, graciano och
de vita druvorna på nya franska ekfat och garnacha på nya
amerikanska ekfat. Det färdiga vinet blandas och får sedan vila
på franska 10 000 liters fat under 18 månader.
PRIS: 249 kr 6 flaskor/kolli

SPANIEN | PRIORAT | Morlanda / RIAS BAIXAS | Adegas Castro Brey

CELLAR MORLANDA ligger i sydvästra Priorat och förfogar över 22 ha
planterade vingårdar med en ålder på rankorna mellan 20 och 80 år. Traditionella druvsorter i området som Garnacha och Cariñena, används för de
röda vinerna. Produktionen är hantverksmässig och relativt liten. Vinma-

Costers del Prior Priorat

karen Judith Llop, född och uppvuxen i området, anses i dag vara en av de
främsta vinmakarna i Priorat. Hennes filosofi präglar i mångt och mycket
det nya men samtidigt traditionella Spanien där man låter jordmån, kvaliteten på frukt och vinmakande sätta prägel på vinet.

Vi de Guarda Morlanda

ART NR: 7590801
MARTIN & SERVERA: 791004
KARAKTÄR: Vinet är tydligt fruktdrivet med toner av björnbär,
plommon, tobak och örter. Lång komplex eftersmak med en
snyggt integrerad fatkaraktär.
PASSAR TILL: Rödvinsbrässerade oxkinder, grillat.
DRUVSORT: Cariñena 50% , Garnacha 50%
VINIFIKATION: Vinet görs på 50% Garnacha och 50% Cariñena
från två lägen i närheten av egendomen som till största delen
består av Llicorella. Den genomsnittliga åldern på stockarna är
ca 50 år. Vinet har fått lagras på 1 och 2 gånger använda franska
300 liters barriquer i tolv månader.
PRIS: 289 kr 6 flaskor/kolli

ART NR: 7428601
MARTIN & SERVERA: 784181 MENIGO: 722044
KARAKTÄR: Fyllligt, fruktdrivet vin med inslag av körsbär,
björnbär, plommon och örter.
PASSAR TILL: Grillat på nöt, lamm, get, gris och vilt.
DRUVSORT: Garnacha 60% , Cariñena 40%
VINIFIKATION: Druvorna till vinet handskördades. Efter jäsning
i temperaturkontrollerade ståltankar dras vinet om till en och
två gånger använda 300 liters franska ekfat.
PRIS: 170 kr 6 flaskor/kolli

ADEGAS CASTRO BREY Denna lilla familjeägda egendom ligger i
ett av Spaniens vackraste landskap ca 20 km inåt landet från Santiago
de Compostela i Galicien. Olikt de allra flesta andra producenter inom
DO Rias Baixas har Castro Brey sina gårdar i en av de varmaste delarna i

Castro Valdes

ART NR: 7308001
MARTIN & SERVERA: 774430 MENIGO: 718774
KARAKTÄR: Fruktdrivet, välbalanserat vin med inslag av citrus,
gröna äpplen, jasmin och örter.
PASSAR TILL: Fisk, skaldjur, sällskap, ost
DRUVSORT: Albarino 100%
VINIFIKATION: Jäsning på temperaturkontrollerade ståltankar
där vinet får vila i 8 månader på jästfällningen innan buteljering.
PRIS: 114 kr 6 flaskor/kolli

området i anslutning till floden Ulla. Tillsammans med en väsentligt magrare jordmån än övriga delar i regionen bildar detta tillsammans ett unikt
mikroklimat som ger en större aromrikedom och elegans än normalt.

Sin Palabras

ART NR: 7339601
MARTIN & SERVERA: 774422 MENIGO: 718288
KARAKTÄR: Elegant fruktdrivet och balanserat vin med inslag
av gul stenfrukt, örter och citrus. Lång mineralisk eftersmak.
PASSAR TILL: Fisk, Skaldjur, lättare rätter på fågel, vegetariskt.
DRUVSORT: Albarino 100%
VINIFIKATION: Druvorna hämtas från de äldsta rankorna på
egendomen. Efter hård selektering pressas druvorna ytterst
varsamt, därefter får musten kallmacerera ett par timmar innan
jäsningen sätts igång. Efter jäsning får vinet ligga på samma
tankar med sin jästfällning i ca 8 månader innan buteljering.
PRIS: 130 kr 6 flaskor/kolli
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SPANIEN | RIAS BAIXAS | Adegas Castro Brey / UTIEL-REQUENA | Vega Medien
Castro Brey dis Tinto

ART NR: X50080572301
KARAKTÄR: Fruktdrivet och juicigt. Tydliga inslag av moreller,
vildhallon och skog. Eftersmaken är frisk med ett viss pepprighet och en liten avslutande sälta. Det svala och fuktiga
klimatet bidrar till en strukturerad syra som backar upp frukten
och ger vinet en balanserad och lättkonsumerad stil.
PASSAR TILL: Perfekt till Charktallrikar, enklare pastarätter,
tamfågel och inte allt för lagrade ostar. Eller bara i gott sällskap.
DRUVSORT: Caiño tinto 100%
VINIFIKATION: Efter skörd får druvorna jäsa på ståltankar utan
temperaturkontroll. Därefter dras vinet om till fyra år gamla
franska barriquer där vinet genomgår malolaktisk jäsning. Efter
ca 6 månader på faten buteljeras vinet och får vila ytterligare
12 – 15 månader innan försäljning.
PRIS: 159 kr 6 flaskor/kolli

VEGA MEDIEN
Vega Medien Ecológico Blanco
EKO

eko
eko

eko

ART NR: X50080562701
MARTIN & SERVERA: 795435 MENIGO: 724745
KARAKTÄR: Uppfriskande smak med inslag av citrus, örter och
våt granit.
PASSAR TILL: Lättare rätter på fisk. Skaldjur, färskostar på get
och får.
DRUVSORT: Airen 50% , Viura 50%
VINIFIKATION: Vinet har jäst och lagrats på temperaturkontrollerade ståltankar innan buteljering.
PRIS: 69 kr 12 flaskor/kolli
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Vega Medien Ecológico Tinto
EKO

eko
eko

eko

ART NR: X50080562801
MARTIN & SERVERA: 795443 MENIGO: 724748
KARAKTÄR: Fruktdrivet vin med inslag av körsbär, björnbär
och örter.
PASSAR TILL: Smakrika rätter av fågel, gärna vild. Grillat och till
buffén. Servera gärna något svalare än normalt för röda viner.
DRUVSORT: Bobal , Garnacha , Tempranillo
VINIFIKATION: Vinet har jäst och lagrats på temperaturkontrollerade ståltankar före buteljering.
PRIS: 69 kr 12 flaskor/kolli

SPANIEN | LA MANCHA | Ruida Domo

Ruida Domo betyder ungefär ”livat hus” på Esperanto. Här i vårt hus står
festen, gemenskapen, den goda maten och drycken i fokus och här är alla

Ruida Domo Airen

ART NR: X50080570001
MARTIN & SERVERA: 703215 MENIGO: 724754
KARAKTÄR: Ett lättsamt vin med friska toner av gröna äpplen
och mogen citrus som ger mersmak!
PASSAR TILL: Passar till lättare rätter av fågel, fisk och mittemellan.
DRUVSORT: Airen 100%
VINIFIKATION: Efter druvorna skördats och sorterats pressas
de till en must och skalen avlägsnas. Sedan får vinet jäsa på
temperaturkontrollerade ståltankar innan en kortare tids lagring. Vinet filtreras innan buteljering.
PRIS: 59 kr 12 flaskor/kolli

välkomna, oavsett ursprung. Ett gott glas vin enar och förenar och det är
precis vad Ruida Domo står för.

Ruida Domo Rosé

ART NR: X50080570101
MARTIN & SERVERA: 703314 MENIGO: 724751
KARAKTÄR: Denna somriga rosé har friska, fruktiga toner
av jordgubb, blodapelsin och citrus. Ett svalkande avbrott i
vardagen.
PASSAR TILL: Perfekt till ljumna kvällar, fräscha sallader eller
grillad kyckling.
DRUVSORT: Tempranillo 100%
VINIFIKATION: Efter skörd pressas druvorna försiktigt och förs
sedan över till temperaturkontrollerade ståltankar där alkoholjäsningen sker. Övrig jäsning samt lagring sker på neutrala
ståltankar innan buteljering.
PRIS: 59 kr 12 flaskor/kolli

Ruida Domo Tempranillo

ART NR: X50080570201
MARTIN & SERVERA: 703272 MENIGO: 724752
KARAKTÄR: Ett fruktigt och smakrikt vin men varma, jordiga
toner av mörka körsbär och cederträ, stöttade av en mjuk men
framträdande tanninstruktur och balanserad syra.
PASSAR TILL: En grillad köttbit, en charkbricka eller ett glas på
altanen - allt är toppen!
DRUVSORT: Tempranillo 100%
VINIFIKATION: Efter att druvorna skördats avstjälkas dem och
sorteras för att sedan pressas. Den pressade musten får sedan
jäsa i temperaturkontrollerade ståltankar. Efter alkoholjäsning
får vinet mogna på nya ekfat innan buteljering.
PRIS: 59 kr 12 flaskor/kolli
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Australien
Stora, svulstiga, alkoholmättade och eukalyptusdoftande syltbomber? Vinerna påminner inte så lite om de
robusta männen på denna holme, utslängd i jordens periferi. Länge fnös vinvärldens puritaner åt Australiens i
deras tycke vulgära röda viner. Men konsumenterna, de som verkligen betyder något, älskade dem. De senaste
åren har dock de australiensiska vinerna närmat sig de europeiska med en mer balanserad struktur utan att för
den sakens skull tappa sin originalitet. Främst är det viner från kallklimatsområden som har hittat till våra hjärtan.
Du får det bästa från två världar i form av en flirtig, publik tillgänglighet som kombineras med en stramare
elegans. Gott helt enkelt. Rätt lustigt är att druvor som har växt i närheten av eukalyptusträd faktiskt plockar
upp dess aromer av mint i vinerna på ett påtagligt sätt. Att druvor påverkas av sin växtplats kan inte bli mer
uppenbart än i dessa fall. Druvorna som odlas är många men de främsta är framför allt Shiraz och Chardonnay.
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AUSTRALIEN | CLARE VALLEY | Wakefield Wines / GREAT SOUTHERN | Harewood Estate

WAKEFIELD TAYLORS grundades i slutet av 1960-talet när familjen Taylor köpte land i Clare Valley och började plantera vin. Idag
är märket ”Taylors” det femte största i Australien och vingårdarna i Clare
har växt till över 500 ha. Wakefield Taylors är en av de mest innovativa
producenterna i Australien och är ledande vad gäller kvalitet och miljö. På

Wakefield Chardonnay

ART NR: 7443501
KARAKTÄR: Torr, fyllig, fruktig smak med snyggt integrerad
fatkaraktär. Tydliga inslag av tropiska frukter, citrus och gröna
äpplen. Lång harmonisk eftersmak.
PASSAR TILL: Smakrika rätter av fisk. Pasta, skaldjur.
DRUVSORT: Chardonnay 100%
VINIFIKATION: Druvorna skördas nattetid för att bevara
maximalt med frukt. En majoritet av vinet har sedan fått jäsa
på rew år gamla franska barriquer om 225 liter. Resterande del
i temperaturkontrollerade ståltankar. Enast naturlig odlad jäst
från omgivningen används. 4 månaders battonage. Totalt 10
månader på fat innan buteljering.
PRIS: 99 kr 6 flaskor/kolli

HAREWOOD ESTATE är beläget i den lilla underregionen Denmark,
ca 400 kilometer om Perth som ligger i en av världens största och mest
isolerade regioner med vacker utsikt över södra oceanen. Här visar man

Harewood Estate Denmark Riesling

ART NR: 7517401
MARTIN & SERVERA: 787739
KARAKTÄR: Friskt och fruktdrivet vin med tydliga inslag av
lime, vit persika, fläderblom och mineraler. Lång frisk citrusdriven eftersmak. Läskande!
PASSAR TILL: Skaldjur, Sushi/Sashimi, asiatiska rätter utan allt
för kraftig hetta.
DRUVSORT: Riesling 100%
VINIFIKATION: Efter skörd sker en noggrann selektering av
druvorna. Inga botrytisangripna druvor får följa med ner i
pressen. Efter mycket varsam pressning tas musten direkt till
temperaturkontrollerade ståltankar där den kyls ned till noll
grader i 48 timmar. Därefter dras jäsningsprocessen igång,
som även den sker under låg temperatur. Detta ger en längre
jäsningstid än normalt och ger vinet en större aromrikedom.
Efter jäsning får vinet vila på fällningen i 9 månader innan en lätt
klarning sker i samband med buteljering.
PRIS: 168 kr 12 flaskor/kolli

miljöområdet har man bland annat som första producent i världen tagit
fram en serie helt klimatneutrala viner som är certifierade enligt. I Australien säljs vinerna under familjenamnet Taylors och på exportmarknaden
varumärket Wakefield.

Wakefield Shiraz

ART NR: 630501
MARTIN & SERVERA: 769463 MENIGO: 713944
KARAKTÄR: Fyllig, tät, balanserad, mjuk smak med karaktär av
perfekt mogen frukt och rostade toner av fat, kryddor och kaffe,
lång eftersmak.
PASSAR TILL: Grillat, Hamburgare, rätter på vilt, stekt ankbröst
med rostade grönsaker.
DRUVSORT: Syrah 100%
VINIFIKATION: Druvorna kommer från Wakefields egna
vingårdar i Clare Valley och har skördats vid perfekt mognad.
Musten har jäst på rostfria ståltankar. Efter avlsutat alkoholjäsning har vinet flyttats över till amerikanska ekfat för malolaktisk jäsning och därefter ytterligare ett års lagring på fat.
PRIS: 99 kr 12 flaskor/kolli

verkligen vad Great Southern kan leverera i form av komplexitet, intensitet
och elegans. Harewood har tio år i rad fått högsta betyg i den viktigaste
Australienska vinguiden; James Hallidays Wine Companion.

Harewood Estate Cabernet

ART NR: 7069801
KARAKTÄR: Stor doft med inslag av mörka bär, plommon, tobak och ceder. Smaken är fyllig och fruktig med toner av mörka
bär, örter, plommon och nyrostade kaffebönor.
PASSAR TILL: Grillat, Vilt och smakrika fåglar som blodduva
och vårkråka.
DRUVSORT: Cabernet sauvignon 100%
VINIFIKATION: Manuell skörd. Efter jäsning i temperaturkontrollerade ståltankar förs vinet över till en mix av gamla och nya
franska barriquer om 225 liter där vinet får vila i 12 månader
innan buteljering.
PRIS: 168 kr 12 flaskor/kolli
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AUSTRALIEN | RIVERLAND | Hidden Rock

ENJOY WINE & SPIRITS: Tillsammans med noga utvalda samarbetspartners över hela världen utvecklar Enjoy Wine & Spirits produkter som

Hidden Rock Chardonnay

ART NR: X5008051101
MARTIN & SERVERA: 681684 MENIGO: 700882
KARAKTÄR: Torr, fruktig smak med balanserad syra och inslag
av citrus, vit persika och tropisk frukt.
PASSAR TILL: Diverse fiskar, Caesarsallad, lättare pastarätter.
DRUVSORT: Chardonnay 100%
VINIFIKATION: Druvorna skördas nattetid för svalare temperaturer och minimering av oxidation. Vinet jäser på temperaturkontollerade ståltankar. Därefter filtreras och buteljeras vinet.
PRIS: 56 kr 12 flaskor/kolli
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primärt riktar sig mot den Nordiska marknaden. Målsättningen är dock
alltid densamma; högsta kvalitet i förhållande till pris.

Hidden Rock Shiraz Cabernet Sauvignon

ART NR: X5008051001
MARTIN & SERVERA: 769224 MENIGO: 745025
KARAKTÄR: Fyllig, mjuk, fruktig smak med balanserad fatkaraktär och inslag mörka bär och kryddor.
PASSAR TILL: Smakrika kötträtter, gärna grillade, av lamm, nöt
och vilt
DRUVSORT: Shiraz 75% , Cabernet sauvignon 25%
VINIFIKATION: Druvorna skördas nattetid för bevara frukt och
undvika oxidation. Musten jäser på ståltank och vinet lagras
efter avslutad jäsning en tid på franska och amerikanska ekfat.
PRIS: 56 kr 12 flaskor/kolli

Nya Zeeland
Får får får? Nej, får får lamm. Inte helt oväsentlig kunskap om du befinner dig ute bland Frodos gröna kullar
i detta omväxlande och vänliga land. Det kommer inte ta lång tid att inse vilka druvor som regerar här.
Sauvignon Blanc och Pinot Noir är överlägset de mest populära och de görs i en ungdomlig och aromatisk
stil. Fun Fact: Nya Zeeland har både världens östligaste vindistrikt, Gisborne på Nordön och världens sydligaste
vingårdar, i Central Otago på Sydön. Om man skall generalisera, och det skall man verkligen, så är
det lite varmare på nordön vilket gör att druvor som Cabernet och Syrah trivs bäst medan Pinot Noir och
Sauvignon Blanc helst hänger på sydön. Värt att notera är att Nya Zeeland har drivit på användandet av
skruvkork och i dagsläget är de allra flesta buteljer förslutna på detta vis, dyra likväl som lite enklare viner.
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NYA ZEELAND | MARLBOROUGH | Misty Cove

MISTY COVE startades 2008 av den före detta framgångsrike rugbyspelaren Andrew Bailey. Idag förfogar man över ca 40 ha egna odlingar samt
ytterligare ca 100 ha under kontrakt. Odlingarna är främst belägna i de lite

Misty Cove
Sauvignon Blanc
EKO
eko
eko
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eko

mera sluttande delarna av Marlborough, där jorden är magrare. Vi har valt
att fokusera på Misty Coves ekologiska serie av viner i första hand.

Misty Cove Pinot
EKO Noir
eko
eko

eko

ART NR: 7521501
MARTIN & SERVERA: 777946 MENIGO: 719455
KARAKTÄR: Doften är öppen med inslag av nässlor, krusbär
och citrus. Smaken är ung och frisk med inslag av krusbär, citrus
och örter.
DRUVSORT: Sauvignon blanc 100%
VINIFIKATION: Druvorna växer på mager sluttande jordmån i
Marlborough. Efter varsam pressning får vinet jästa och lagras
på sin jästfällning i temperaturkontrollerade ståltankar. Efter ca
6-8 månader på jästfällningen är vinet färdigt att buteljeras.

ART NR: 214001
MARTIN & SERVERA: 785626 MENIGO: 722772
KARAKTÄR: Tydligt fruktigt vin med inslag av mogna jordgubbar, körsbär och örter och en liten fatton i eftersmaken.
PASSAR TILL: Vildfågel, gillade grönsaker, ostbågar och smakrika fiskrätter.
DRUVSORT: Pinot noir 100%
VINIFIKATION: Vinet får jäsa på temperaturkontrollerade
ståltankar med regelbunden punch down under jäsningsprocessen. Efter jäsning dras vinet om till mestadels neutrala franska
barriquer om 228 liter där vinet får lagras i 9 månader innan
buteljering.

PRIS: 125 kr 6 flaskor/kolli

PRIS: 166 kr 6 flaskor/kolli

Sydafrika
Nya Världen? Det känns nog som ett slag i ansiktet på denna nation som producerat vin sedan mitten av 1600-talet.
Att resten av världen var sena med att upptäcka dessa fantastiska viner får de däremot stå för själva då en minoritet
envisades med att styra landet på ett ytterst tveksamt sätt ända fram till 1994. Efter Apartheids fall har det dock gått
snabbt. De senaste åren har faktiskt de Sydafrikanska vinerna stått för den enskilt största delen av försäljningen i
Sverige. Ganska snabbt marscherat. Länge var Pinotage det som de flesta associerade landet med men denna druva
har på senare år fått stå tillbaka för mer internationella druvsorter. Mycket diskussion förs också kring den rökiga
karaktären med inslag av bränt gummi som ofta återfinns i deras röda viner. Är det defekta viner eller är det ett unikt
utrycksätt? Vad man än tycker så är det många producenter som försöker komma bort ifrån detta och producerar
nu renare viner. På den vita sidan är det framför allt Sauvignon Blanc och Chenin Blanc som regerar. I Stellenbosch
skulle man nog kunna byta ut vattnet i poolerna till Sauvignon Blanc och ändå ha tillräckligt för att slippa gå törstig.

9797

SYDAFRIKA | CONSTANTIA | Steenberg Vineyards

STEENBERG VINEYARDS gör idag unika viner genom sitt speciella microklimat. Egendomen har genomgått omfattande investeringar i nybyggd
vinkällare, provningsfacilitet, restaurang och vingårdar som ger några av
Sydafrikas ledande viner. På egendomen finns också en golf bana och ett
prisbelönt lyxhotell med tillhörande restaurang, men grunden till Steenberg

Steenberg Chardonnay Viognier

ART NR: 1500101
KARAKTÄR: Torr, frisk och fruktig med inslag av tropisk frukt
och en härlig aromatisk ton.
PASSAR TILL: Buffé, fisk och skaldjur.
DRUVSORT: Chardonnay 60% , Viognier 40%
VINIFIKATION: Druvorna skördas och får jäsa separat i temperaturkontrollerade ståltankar. En del av chardonnay-komponenten får vila 3-4 månader på stora franska ekfat för att öka
komplexiteten. Vinerna blandas sedan innan buteljering.
PRIS: 70 kr 12 flaskor/kolli

Steenberg Shiraz Cabernet Sauvignon
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var långt ifrån lika framgångsrik. 1662 anlände den olyckförföljda 22-åriga
änkan Catharina Utsings till Sydafrika. Efter fyra äktenskap överlevde den
femte och sista maken, Matthys Michelse, hennes otur och år 1682 grundar
de Steenberg Farm.

Klein Steenberg Sauvignon Blanc

ART NR: 7058001
MARTIN & SERVERA: 785238 MENIGO: 721001
KARAKTÄR: Intensivt fruktig näsa med massor av tropiskt frukt,
citrus och mineral.
Fruktig med bra fruktkoncentration och toner av tropisk frukt,
citrus, nässlor och mineraler. Lång eftersmak.
PASSAR TILL: Passar som aperitif eller till medelkraftiga rätter
av ljust kött, fisk eller kyckling.
DRUVSORT: Sauvignon blanc 100%
VINIFIKATION: Efter jäsning i temperaturkontrollerade ståltankar får vinet ligga en kort period på sin jästfällning innan
buteljering.
PRIS: 80 kr 12 flaskor/kolli

Klein Steenberg Cab. Sauvignon Merlot Cab. Franc.

ART NR: X50080561201
KARAKTÄR: Ursprungstypisk och fruktig doft med toner av
mörk frukt, charkuterier, svarta vinbär och kryddor. Fruktigt
och smakrikt vin med rena mörka bär och bra struktur. Toner av
mörka bär, tobak, charkuterier och kryddor
PASSAR TILL: Grillade grönsaker, medelstarka ostar samt
grillad fläskkarré.
DRUVSORT: Shiraz 60% , Cabernet sauvignon 40%
VINIFIKATION: Vinet får vila på gamla, stora ekfat i 4 månader
innan buteljering.

ART NR: 7057401
MARTIN & SERVERA: 785634 MENIGO: 721313
KARAKTÄR: Trevlig och lite utvecklad näsa som domineras av
typiska cabernet sauvignon toner som svarta vinbär, lite blyerts
och fat.
Smaken är balanserat fruktigt och snyggt paketerad med sköna
tanniner och fat. Frukten är mörk med mycket svarta vinbär och
en eukalyptuston som är väldigt trevlig finns där och snyggar
till.
PASSAR TILL: Ljusa kötträtter, lamm och hårdostar.
DRUVSORT: Cabernet sauvignon 80% , Merlot 15% , Cabernet
franc 5%
VINIFIKATION: Vinet har lagrats i 14 månader på gamla franska
fat om 225 liter.

PRIS: 70 kr 12 flaskor/kolli

PRIS: 80 kr 12 flaskor/kolli

SYDAFRIKA | ROBERTSON | Graham Beck

GRAHAM BECK WINES grundades 1983 i Robertson av entreprenören
Graham Beck. Efter stora framgångar i gruvindustrin kunde han förverkliga sin dröm att bygga ett toppvineri i ett område där han såg stor potential
och i princip ingen annan odlade druvor. Här kunde Graham också bedriva
sin passion med hästuppfödning. Graham Beck är mest känt för mousseran-

Graham Beck The Game Reserve Chenin Blanc

ART NR: X50080549701
MARTIN & SERVERA: 783183 MENIGO: 717598
KARAKTÄR: Fruktig, stor och druvtypisk doft med toner av
gråpäron, örter och tropisk frukt.
Smaken är torr, fruktig och relativt fyllig med fantastisk syra och
toner av melon, gråpäron och örter.
PASSAR TILL: Passar till smakrika fiskrätter och ljusa kötträtter.
DRUVSORT: Chenin blanc 100%
VINIFIKATION: Druvorna till detta vin kommer från Agter Paarl
och Groenekloof, och dessa ursprung vinifieras separat. Efter
jäsning och 3 månader på sin jästfällning blendas vinerna och
får vila ytterligare 3 månader innan buteljering.
PRIS: 92 kr 12 flaskor/kolli

de viner av typen Méthode Cap Classique, vilket innebär en andra jäsning
på flaska. Ansvarig vinmakare för dessa viner är ingen mindre än Pieter
“Bubbles” Ferreira, Sydafrikas kanske mest kända vinmakare för mousserande viner.

The Game Reserve Pinotage

ART NR: 1282101
MARTIN & SERVERA: 783316 MENIGO: 798731
KARAKTÄR: Fruktig doft med mörka bär som körsbär, plommon och jordgubbar och en integrerad fatkaraktär.
Smaken är fruktig och relativt fyllig med druv- och ursrungstypiska toner av mörka bär, plommon, chark med en aning rökighet.
PASSAR TILL: Grillat! Fläskkarré, vegetariskt eller fågel.
DRUVSORT: Pinotage 100%
VINIFIKATION: Vinet har legat på ekfat i 10 månader.
PRIS: 92 kr 12 flaskor/kolli
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Argentina
Vinerna från detta vidunderliga land är som dess köttstycken: röda, stora och välsmakande. Det är ett
varmt land med varma människor och vinerna speglar ofta denna hetta med hög alkohol och smakrik, saftig
bombastisk karaktär. Vi har gjort det till vår mission att leta upp de vingårdar som lyckas tygla all denna
storsvulstighet och samtidigt leverera elegans, struktur och finess utan att förlora det genuint Argentinska
i stilen. Då gör man bäst i att söka sig långt upp i Anderna, till de höga platåerna i Mendoza där kylan är
bitande på natten och solen värmer gott om dagen. Här uppe, på över tusen meters höjd, finner man de
raraste exemplaren, skickligt framställda av de bästa vinmakarna. Där dricker man sin Malbec med välbehag,
gärna till välhängda nötkreatur i alla dess former och sen avslutar man sin middag med en kopp Mate.
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ARGENTINA | MENDOZA | Finca Decero / Bodegas Escorihuela

FINCA DECERO startades på 1990-talet av den schweiziske affärsmannen
Thomas Schmidheiny. Decero betyder ”från grunden” ligger i området Agrelo, ca 1050 möh. Från Agrelo kommer några av Argentinas absolut bästa
röda viner. För att förstå den unika kvaliteten i detta område, där varje centimeter i vingården ger egen karaktär åt druvorna, så bestämde man sig för

Decero Malbec

ART NR: 7553101
MARTIN & SERVERA: 953927 MENIGO: 711805
KARAKTÄR: Stor, komplex doft med plommon, viol och lite
aromatiskt inslag. Smaken är generös och elegant med inslag av
plommon, viol, kaffe och fat.
PASSAR TILL: Passar till grillade kötträtter av nöt, lamm eller
vilt.
DRUVSORT: Malbec 100%
VINIFIKATION: Druvorna skördas för hand och sedan sker en
noggrann selektering av vilka druvor som används för att göra
Deceros viner. Druvorna macereras med skalen för att maximalt
utvinna smakämnen ur druvorna. Macereringen sker i 25-30
dagar med en temperatur på mellan 25-30°C och 5-7 dagars
kallmacerering för att bevara fräschören. Jäsningen sker på
relativt små ståltankar, under 10 dagar. Vinet får sedan ligga på
franska ekfat om 225 liter i 14 månader.
PRIS: 136 kr 12 flaskor/kolli

BODEGAS ESCORIHUELA. 1880 emigrerade Miguel Escorihuela
Gascón till Argentina från Spanien. Efter två år lyckades han köpa 17 ha
mark i Mendoza där han planterade vinrankor och byggde grunden till
Bodegas Escorihuela. Då Don Miguel avlider 1933 tar hans brorson över
vingården och fortsätter verksamheten i hans entusiastiska anda. 1993 köpte

High Altitude Chardonnay Viognier

ART NR: 7301601
KARAKTÄR: Ljusgul färg. Doften är mycket fruktig och blommig med inslag av tropisk frukt och apelsin. Smaken är torr och
frisk med mycket frukt, aningen blommig smak med inslag av
aprikoser, gråpäron och apelsin.
PASSAR TILL: Grillad eller stekt fisk, sallader och kycklingrätter.
DRUVSORT: Chardonnay 70% , Viognier 30%
VINIFIKATION: Druvorna till vinet kommer från vingårdar i
Agrelo (950 m ö h) samt från Altamira (1250 m ö h). Jäsning
sker på ståltankar under kontrollerad temperatur, max 15°C.
Maceration under 20 dagar.
PRIS: 83 kr 12 flaskor/kolli

att allt skulle göras för hand. Man kallar det ”amano” approach. Amano
betyder ”för hand” och allt i vinframställningen görs manuellt, med stort engagemang och passion. Första årgången 2006 fick höga poäng i vinmagasin
över hela världen.

Decero Cabernet Sauvignon

ART NR: 7580801
MARTIN & SERVERA: 953935 MENIGO: 713416
KARAKTÄR: Doften är stor, komplex och generös med mörka
körsbär, svartvinbär och peppar. Smaken är generös och
elegant fruktig med inslag av mörka körsbär, svarta vinbär och
kryddor
PASSAR TILL: Passar till smakrika rätter av nöt- eller viltkött
samt smakrika hårdostar.
DRUVSORT: Cabernet sauvignon 100%
VINIFIKATION: Druvorna skördas för hand och en noggrann
selektering av druvorna sker redan i vingården. Maceration i 2530 dagar med en temperatur på mellan 25-30°. Jäsningen sker
på relativt små ståltankar, under 10 dagar. Sedan dras 90% av
vinet om till franska ekfat om 225 liter i 14 månader, varav cirka
30% är nya.
PRIS: 136 kr 12 flaskor/kolli

den banbrytande Nicolas Catena gården som idag drivs av Nicolas äldste
son, Ernersto Catena. Hårt arbete ligger bakom en exceptionellt hög kvalitet
på vinerna som speglar ursprunget på bästa vis. Viner som konstant vinner
priser i internationella tävlingar.

High Altitude Malbec Syrah

ART NR: 7522901
KARAKTÄR: Mörk röd färg. Doften är fruktig och kryddig med
inslag av mörka bär, plommon, örter och viol. Smaken är generöst fruktig och smakrik med inslag av mörka bär, plommon
och örter.
PASSAR TILL: Grillade rätter av nöt- eller lammkött.
DRUVSORT: Malbec 70% , Syrah 30%
VINIFIKATION: Druvorna till detta vin kommer från vingårdar
i Agrelo (950 m ö h) samt från Altamira (1250 m ö h). Jäsning
sker på rostfria ståltankar under kontrollerad temperatur, max
25°C. Maceration under 20 dagar.
PRIS: 83 kr 12 flaskor/kolli
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Chile
Det finns en massa olika teorier om hur Chile fick sitt namn. Vi väljer självklart den där Inkaindianen
Tupac namngav landet. Känns på något vis bra att Tupac bestämt. Om Tupac visste något om de förnämliga
förhållanden för vinodling som råder i landet förtäljer inte historien. Främst då i Central Valley
där kändisdistrikten Maipo och Rapel återfinns. Här råder ett torrt och varmt klimat som lämpar sig
utmärkt för skapande av röda viner, företrädelsevis av druvor synonyma med Bordeaux i Frankrike.
Idag känns det så klart självklart att vi dricker vin ifrån Chile i Sverige. Men det är faktiskt inte förrän
den 1 juni 1990 som den första flaskan når hyllorna på Gröna Skylten. Anledningen är såklart politisk
då vi i Sverige länge bojkottade varor från den osedvanligt osympatiska Pinochetregimen. Sedan intåget
på den svenska marknaden så är det en galen underdrift att påstå att succén är ett faktum. Vinerna näst
intill välte hela Systembolaget med sin popularitet under en period. Nu har intresset mognat och vinerna
åtnjuter nu en större respekt för sin kvalitét även om kvantiteten har minskat. Chile är här för att stanna.
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CHILE | MAIPO VALLEY | De Martino

DE MARTINOs vision och anda lyder "Att på renast möjliga sätt producera
viner som reflekterar dess ursprung" och vinerna har en mycket ren och balanserad karaktär som röd tråd rakt igenom sortimentet. För att få vinerna
att reflektera ursprung och druvsort, används endast ståltankar, betongtan-

De Martino Estate Sauvignon Blanc

ART NR: 7068701
MARTIN & SERVERA: 788927
KARAKTÄR: Fruktig och aromatisk doft med tydligt uttryck av
druvan med nässlor, passionsfrukt och mineral. Torr, mycket
frisk med fin frukt och aromatiska toner av krusbär, nässlor och
päron. Krispigt!
PASSAR TILL: Fräscha sommarsallader och hängmattan!
DRUVSORT: Sauvignon blanc 100%
VINIFIKATION: Vinet har efter pressning jäst på temperaturkontrollerade ståltankar innan buteljering.
PRIS: 88 kr 12 flaskor/kolli

De Martino Legado Reserva Chardonnay

ART NR: 7535101
MARTIN & SERVERA: 788901
KARAKTÄR: Stor, solmogen doft med tydliga toner av gula
äpplen, fat, citrus och mineral. Torr och frisk med fin fyllighet
och toner av äpplen, smör, fat och citrus. Mycket bra balans och
längd.
PASSAR TILL: Smakrika fiskrätter, som grytor, eller rätter av
ljust kött.
DRUVSORT: Chardonnay 100%
VINIFIKATION: Druvorna handplockas och selekteras. Efter
jäsning på rostfria ståltankar dras vinet om till ekfat, både foudres om 5000 liter och barriquer om 225 liter där vinet ligger i 8
månader. Genomsnittsåldern på dessa fat är 10 år.
PRIS: 128 kr 6 flaskor/kolli

kar och väl använda ekfat. 1934 emigrerade Pietro De Martino till Chile
från Italien för att söka lyckan, och grundade företaget De Martino i Maipo
Valley precis utanför Santiago. Idag jobbar 3e och 4e generationen för att
utveckla företaget i Pietros innovativa anda.

De Martino Estate Carmenere

ART NR: 7717801
MARTIN & SERVERA: 788919 MENIGO: 722745
KARAKTÄR: Fruktig och pigg, med toner av mörka bär, kaffe
och cassis. Fruktig och balanserad med fin syra och toner av
mörka bär, choklad, kaffe och cassis.
PASSAR TILL: Passar till smakrika kött- eller pastarätter.
DRUVSORT: Carmenère 100%
VINIFIKATION: Vinet har efter pressning jäst på temperaturkontrollerade ståltankar innan buteljering.
PRIS: 88 kr 12 flaskor/kolli

De Martino Legado Reserva Syrah

ART NR: 7067801
MARTIN & SERVERA: 788893
KARAKTÄR: Fruktig och ung doft med fina toner av kryddiga
bär, örter och fint balanserade fat.
Fruktig och fyllig, med kryddiga, mustiga toner av mörka
bär, mörk choklad, färska örter och fat. Lång, bra balanserad
eftersmak.
PASSAR TILL: Passar till smakrika kötträtter, gärna grillat, eller
mustiga grytor.
DRUVSORT: Syrah 100%
VINIFIKATION: Vinet har lagrats på ekfat, både foudres om
5000 liter och barriquer om 225 liter, i 8 månader. Dessa fat har
en genomsnittsålder på 10 år.
PRIS: 128 kr 6 flaskor/kolli

De Martino Vigno Old Vines Carignan

ART NR: 7529301
KARAKTÄR: Fruktig och komplex doft med kryddiga toner och
inslag av körsbär, cassis, torkade kryddor och rosor. Mycket balanserad och harmonisk med kryddig frukt och toner av cassis,
körsbär, fat, plommon i en mycket sammansatt stil. Tanninstrukturen är klockrent balanserad och skarp vilket gör eftersmaken
lång och delikat.
PASSAR TILL: Passar utmärkt till mustiga grytor, eller till elegantare kötträtter av vilt eller nöt.
DRUVSORT: Carignan 100%
VINIFIKATION: Druvorna till detta vin kommer från en liten
vingård i Maule som planterades 1955. Vingården är dry-farmed,
det vill säga att bevattningen är minimal för att få så stor koncentration i druvorna som möjligt.
PRIS: 240 kr 6 flaskor/kolli
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Winter is

coming...

USA
”Ett stort glas träsmak tack!” Så kunde en beställning av ett glas amerikansk Chardonnay låtit för 10 år sedan. En rätt
trist utveckling av de amerikanska vinerna ledde till en överanvändning av ekfat och ek-chips i produktionen av främst
de vita vinerna. Detta är nu tack och lov historia men det lever tyvärr ändå kvar i mångas medvetande. Numera är
vinerna mycket mer eleganta, förvisso ofta lagrade på fat, men med finess och stil. Helt klart är att man i USA göra
några av världens bästa viner. Det är seriösa viner med stor integritet. De senaste åren har den internationella publiken
lyft på blicken och även sneglat på de andra distrikten i detta väldiga land. Framför allt handlar det om Washington
State och Oregon med sina välgjorda Rhône-blends och Pinot Noirer. Oregon har dessutom sällat sig till den lilla
kreddiga grupp av distrikt som får lov att producera Pinot-viner utan att få sommelierernas hårda dom. Inte illa.
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USA | OREGON | Union Wine Company

UNION WINE COMPANY startades av Ryan Harms 2005, efter att ha
jobbat i drygt fyra år hos några av Oregon’s mest erkända vinproducenter.
Ryan närde en dröm om att producera vin från Oregon som alla kunde ha
råd med, utan att tumma på kvalitet. När möjligheten kom startade han
Union Wine Company och kunde äntligen få utlopp för sina visioner. ”At

Underwood Pinot Gris

the end of the day, wine is just a beverage. And then it becomes part of something greater. It brings people together over a meal, for celebrations big
and small. And that’s incredibly satisfying to me, and to all of us at Union"
- Ryan Harms.

Underwood Pinot Noir

HALVFLASKA

HALVFLASKA

ART NR: 7941615
MARTIN & SERVERA: 789206 MENIGO: 722768
KARAKTÄR: Friskt och fruktigt vin med inslag av citrus, gula
äpplen och örter. Lång frisk citrusdominerad eftersmak.
PASSAR TILL: asiatisk streed food, sallader, picknick, fisk och
skaldjur.
DRUVSORT: Pinot gris 100%
VINIFIKATION: Efter skörd pressas druvorna försiktigt och
musten dras sedan över till temperaturkontrollerade ståltankar.
Efter alkoholjäsning får vinet vila på sin jästfällning i ytterligare
fyra månader.

ART NR: 7003915
MARTIN & SERVERA: 789214 MENIGO: 722769
KARAKTÄR: Medelfylligt med tydlig pinot noir karaktär i form
av hallon, mogna jordgubbar och örter. Ren, frisk eftersmak i
perfekt balans. Mums!
PASSAR TILL: Fisk, fågel och mittemellan i form av vegetariska
rätter.
DRUVSORT: Pinot noir 100%
VINIFIKATION: Efter skörd pressas vinet försiktigt och musten
dras över till temperaturkontrollerade ståltankar för alkoholjäsning. Efter jäsning dras vinet om dels till stora neutrala ekfat,
dels till ståltankar där malolaktisk jäsning sker. Efter malo
blandas vinet och får sedan vila på temperaturkontrollerade
ståltankar fram tills buteljering.

PRIS: 59 kr (+pant) 24 burkar/kolli

PRIS: 59 kr (+pant) 24 burkar/kolli

Underwood Rosé

HALVFLASKA

ART NR: X50080560115
KARAKTÄR: Vinet har en frisk, fruktig smak med toner av jordgubb, vattenmelon och persika. Med den välbalanserade syran är
det en suverän törstsläckare under de varma sommardagarna.
PASSAR TILL: Det perfekta picknickvinet!
DRUVSORT: Pinot gris 60% , Pinot noir 20% , Syrah 20%
VINIFIKATION: Efter skörd pressas druvorna försiktigt och
musten förs över till temperaturkontrollerade ståltankar. Efter
alkoholjäsning får vinet vila på neutrala stålfat innan buteljering.
PRIS: 59 kr (+pant) 24 burkar/kolli

Kings Ridge Riesling

ART NR: X50080571101
KARAKTÄR: Vinet är friskt och fruktigt med toner av rosenblad, persika, lime och grapefrukt med en lång, mineraldriven
eftersmak.
PASSAR TILL: Smakrika fiskrätter, asiatiskt eller vegetariskt.
DRUVSORT: Riesling 100%
VINIFIKATION: Efter skörd får vinet vila på temperaturkontrollerade ståltankar vid 2 grader celsius i 24 timmar innan jäsningen påbörjas. Efter jäsningen som sker i samma tankar, dras
vinet om och får vila ytterligare 4 månader på jästfällningen i
temperaturkontrollerade ståltankar innan buteljering.
PRIS: 119 kr 12 flaskor/kolli

Underwood Bubbles

HALVFLASKA

ART NR: X50080569715
KARAKTÄR: Nu är den här - bubbel på burk! Med sin sprudlande friskhet och härliga toner av mogen citrus, tropisk frukt
och vita blommor är den en självklarhet till årets varma bubbelfester.
PASSAR TILL: Ett bubbel till alla festliga, eller ofestliga, tillfällen.
DRUVSORT: Chardonnay 80% , Pinot noir 20%
VINIFIKATION: Efter skörd pressas druvorna och genomgår en
så kallad “charmatmetod” där vinet förs över till en trycktank
där vinet får jäsa tills sockret har omvandlats till alkohol och
koldioxid. Jästen filtreras sedan bort och vinet tappas på
burken. Resultatet är ett lätt och aromatiskt, mousserande vin.
PRIS: 69 kr (+pant) 24 burkar/kolli

Kings Ridge Pinot Noir

ART NR: 628601
MARTIN & SERVERA: 790642 MENIGO: 722736
KARAKTÄR: Medefylligt, tydligt fruktigt vin med inslag av
mogna jordgubbar, vildhallon, örter och fat.
Lång eftersmak med tydligt avslut av vildhallon, kryddor och
fat.
PASSAR TILL: Anka och gås. Vegetariskt, hamburgare, smakrika
fiskrätter.
DRUVSORT: Pinot noir 100%
VINIFIKATION: Efter skörd och pressning dras musten över
till temperaturkontrollerade ståltankar där alkoholjäsning får
ta vid. Därefter dras vinet om till franska 228 liters barriquer,
varav 20% ny ek där vinet fick vila upp sig i ca 9 månader innan
buteljering.
PRIS: 149 kr 12 flaskor/kolli
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USA | PASO ROBLES | Tablas Creek

TABLAS CREEK Vineyard i Paso Robles är ett samarbete sedan 1989
mellan den amerikanske vinhandlaren Robert Haas och familjen Perrin
på Château de Beaucastel i Courthezon, några km utanför Châteauneuf
Du-Pape i sydöstra Frankrike. Tack vare en långvarig vänskap där Haas

Cotes de Tablas Blanc

ART NR: 7708101
KARAKTÄR: Vinet har tydliga inslag av vit persika, lime, fläderblom och honung. Lång frisk mineralrik eftersmak.
PASSAR TILL: Vegetariskt, alla former av fisk och skaldjur,
tamfågel.
DRUVSORT: Viognier 26% , Grenache blanc 25% , Marsanne
25% , Roussanne 24%
VINIFIKATION: Druvorna plockas inte av från sina klasar innan
pressning. De hela klasarna pressas försiktigt och musten kyls
sedan ner under ett dygn innan jäsningen påbörjas med . Samtliga druvsorter vinifieras var för sig. Efter jäsning får vinet ligga
på jästfällningen i ca 8 månader innan en lätt kylstabilisering
sker innan buteljering.
PRIS: 260 kr 12 flaskor/kolli

Esprit Blanc de Tablas

ART NR: 7304101
KARAKTÄR: Doften är stor med en omedelbar ton av persika,
lime, knäck och ett uns dragon. Smaken är fyllig med inslag av
grillad persika, nektarin, citrusblommor och fat. Lång komplex
eftersmak där även toner av kryddnejlika och mineraler framträder. Ett stort vin.
PASSAR TILL: Satio Tempestas, smakrika rätter på fisk och
fågel, vegetariska rätter i allmänhet.
DRUVSORT: Roussanne 71% , Grenache blanc 21%, Picpoul
blanc 8%
VINIFIKATION: de hela druvklasarna pressades försiktigt varje
druvsort för sig. Jäsning sker med naturlig jäst.
Roussanekomponenten fick jäsa i lika delar 300 liters neutrala
franska ekfat, 800 liters använda demi-muids av fransk ek, samt
5000 liters franska foudres. Grenache blanc komponenten fick
jäsa i lika delar temperaturkontrollerade rostfria ståltankar och
5000 liters foudres. Picpoul komponenten fick jäsa i lika delar
225 liters franska ek barriquer och 225 liters rostfria stålfat.
PRIS: 410 kr 12 flaskor/kolli
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sålt och byggt upp ryktet av Perrins viner på amerikanska marknaden under
flera decennier valde Perrin att gå in som delägare i Robert Haas stora dröm.
Att skapa viner i världsklass från Kalifornien med influens och karaktär från
södra Rhone.

Côtes de Tablas

ART NR: 7160201
KARAKTÄR: Smaken är fyllig och fruktdriven med tydliga inslag
av körsbär, svarta vinbär, choklad, örter och mineral.
Lång komplex eftersmak.
PASSAR TILL: Grillat i allmänhet, Lammracks, långkok, smakrika
ostar.
DRUVSORT: Grenache 44% , Syrah 36% , Counoise 12% ,
Mourvèdre 8%
VINIFIKATION: Samtliga druvsorter jäser separat i en blandning
av små rostfria tankar och ektankar. Endast naturlig jäst används. Efter jäsning dras vinet om till stora ekliggare (foudres)
om ca 5000 liter där också druvsorterna blandas med varandra.
Efter drygt ett år på ekliggarna buteljeras vinet utan klarning
och filtrering.
PRIS: 295 kr 12 flaskor/kolli

Esprit de Tablas

ART NR: 9966901
KARAKTÄR: Mycket fyllig och fruktdriven smak med inslag av
mörka bär, charkuterier, örter och en liten avslutande ton av fat
och kummin.
PASSAR TILL: Eleganta rätter på nöt, vilt eller vildfågel.
DRUVSORT: Mourvèdre 40% , Syrah 28% , Grenache 22% ,
Counoise 10%
VINIFIKATION: Efter varsam pressning får varje druvsort jäsa
för sig i temperaturkontrollerade ståltankar. Efter alkoholjäsning
där jäsningen sker spontant blandas druvsorterna och dras om
i franska ekliggare (foudres) där vinet får ligga i ca 23 månader
innan buteljering. Ingen klarning eller filtrering.
PRIS: 485 kr 12 flaskor/kolli
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AU BON CLIMAT grundades 1982 av Jim Clendenen. Under sin studietid på Santa Barbara University gjorde Jim ett utbytesår i Bordeaux och
fick upp ögonen för mat och vin. Det var dock inte förrän några år senare
under ett längre besök i Bourgogne som tanken på att själv börja göra vin
dök upp. Småskaligheten och de enkla medel som används vid framställning

Santa Barbara County Chardonnay

ART NR: 7998201
MARTIN & SERVERA: 690511 MENIGO: 714216
KARAKTÄR: Stor nyanserad doft med inslag av vita persikor,
gröna äpplen och en liten ton av fat och örter. Fyllig och
komplex smak. Dominerande inslag är vita persikor, Golden
Delicious-äpplen och en snyggt integrerad fatkaraktär. I eftersmaken hittar vi diverse örter, mogna citroner och brynt smör.
PASSAR TILL: Fisk, skaldjur, lättare rätter på fågel, sällskapsdryck.
DRUVSORT: Chardonnay 100%
VINIFIKATION: Till det här vinet kommer druvorna huvudsakligen från Bien Nacido, Rancho Vinedo och Los Alamos.
Druvorna får sitta kvar på sina kluster vid jäsning på traditionellt
burgundiskt vis. Jäsningen sker på neutrala franska barriquer
där sedan vinet får ligga och vila upp sig tillsammans med
jästfällningen i ca 9 månader innan buteljering. Ingen filtrering
sker i samband med buteljering. Vinet kan därför eventuellt ha
en liten slöja.
PRIS: 227 kr 12 flaskor/kolli

Au Bon Climat Hildegard

ART NR: 7194801
MARTIN & SERVERA: 776088
KARAKTÄR: Fruktdriven stil med balanserat inslag av fat. Tydliga toner av gul stenfrukt, citrus och hasselnötter.
PASSAR TILL: Smakrika fåglar, grillade fiskar och grönsaker,
spädgris.
DRUVSORT: Pinot gris 40% , Pinot blanc 30% , Aligoté 30%
VINIFIKATION: Druvsorterna vinifieras separat och får sedan
spendera 12-16 månader i nya franska neutrala tonneaux om
300 liter.
PRIS: 325 kr 12 flaskor/kolli

Au Bon Climat Pinot Noir “La Bauge Au-dessus”

av viner av absolut världsklass lockade Jim till att prova på något liknande
hemma i Santa Barbara. 1982 skapade han Au Bon Climat tillsammans med
Adam Tolmach, idag mest känd för Ojai Vineyard. Succén var ett faktum
direkt med första årgången.

Chardonnay Nuits-Blanches au Bouge

ART NR: 7998701
MARTIN & SERVERA: 690586 MENIGO: 714222
KARAKTÄR: Doften är ung med inslag av citrusfrukter, fat och
lavendel.
Smaken domineras av vit persika, aprikoser, citrus och i eftersmaken toner av vanilj, kryddnejlika och honungsmelon.
PASSAR TILL: Smakrika fiskrätter, skaldjur, fågel, vegetariskt.
DRUVSORT: Chardonnay 100%
VINIFIKATION: Årgång 2011 kännetecknas som ett något
kallare år än normalt. Druvorna till det här vinet kommer från de
svalaste lägena i Bien Nacido och Le Bon Climat.
Efter skörd har druvorna fått jäsa på huvudsakligen nya barriquer från François Frères. 100% av vinet har sedan genomgått
malolaktisk jäsning. Totalt har vinet fått vila i 18 månader på
faten för att sedan buteljeras utan filtrering.
PRIS: 360 kr 12 flaskor/kolli

Santa Barbara County Pinot Noir

ART NR: 7997501
MARTIN & SERVERA: 690453 MENIGO: 714213
KARAKTÄR: Stor aromatisk doft med inslag av jordgubbar
och vildhallon. Lång frisk eftersmak med toner av fat, anis och
kryddnejlika.
PASSAR TILL: Feta fåglar, grillade vegetariska rätter, fisk och
som sällskapsdryck.
DRUVSORT: Pinot noir 100%
VINIFIKATION: Druvorna till det här vinet kommer från sex
olika lägen i Santa Maria Valley. Lejonparten från Bien Nacido,
Rancho Vedro och Le Bon Climat.
Jäsning av det här vinet sker i stora öppna jäskar. Efter jäsning
spenderar vinet 11 månader på franska barriquer av olika ålder.
Man har inget färdigt recept för det här vinet, då det handlar om
att hitta en stil som är konsistent från en årgång till en annan.
PRIS: 227 kr 12 flaskor/kolli

Knox Alexander Pinot Noir
FLERA STORLEKAR

ART NR: 9217901
MARTIN & SERVERA: 789180
KARAKTÄR: Elegant och välbalanserat vin med liten mognadston. Tydliga inslag av skogshallon, tranbär och körsbär. Lång
frisk eftersmak med inslag av mineraler och mogna jordgubbar.
DRUVSORT: Pinot noir 100%
VINIFIKATION: Vinet får jäsa i öppna jäskar om 5000 liter.
Under jäsningen trycks skalen ner två gånger om dagen. Efter
avslutat jäsning dras vinet om till 300 liters tonneaux från Francoise Freres vara 50% var nya neutrala fat och resterande andel
1 till 3 gånger använda fat av samma storlek och tillverkare. Efter
24 månader på faten klaras vinet med fyra äggvitor/fat för att
därefter buteljeras.
PRIS: 325 kr 12 flaskor/kolli

ART NR: 7998501
MARTIN & SERVERA: 690560 MENIGO: 714221
KARAKTÄR: Initialt fruktdominerad doft av vildhallon, mogna
jordgubbar och mullbär. Med luftning framträder kryddigare
toner som sandelträ och kryddnejlika tillsammans med frukten.
Allt inlindat i en snyggt knappt märkbar vaniljton från faten.
I eftersmaken finner man även apelsinskal och en lätt rostad
fatton.
PASSAR TILL: Feta fåglar, smakrika fiskrätter, ostar, lättare
vilträtter.
DRUVSORT: Pinot noir 100%
VINIFIKATION: Druvorna till det här vinet kommer enbart
från Bien Nacido och de högst belägna blocken av Pinot Noir
i denna drygt 800 hektar stora vingård. Jäsning sker i franska
barriquer av olika ålder och rostning beroende på kvaliteten på
druvmaterialet. Vinet får sedan vila i 20 månader på samma fat
innan buteljering.
PRIS: 400 kr 6 flaskor/kolli
ÖVRIG STORLEK: 1500 ml 870 kr X50080552306
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Aubaine Pinot Noir

ART NR: X50080561901
KARAKTÄR: Tydlig doft av vildhallon, biggaråer, örter och fat.
Smaken är fruktdriven, med tydliga inslag av hallon, mogna
jordgubbar, körsbär, ceder, kryddor, nejlikor, fat. Lång nyanserad eftersmak med en ytterligare skjuts av apelsinskal och
mineraler. Ett stort vin.
PASSAR TILL: Vildfågel, Smakrika fiskrätter, vegetariska rätter
och kontemplation.
DRUVSORT: Pinot noir 100%
VINIFIKATION: Manuell skörd.
Jäsning i stora öppna träfat utan temperaturkontroll, med odlad
jäst från omgivningen.
Efter jäsning dras vinet om till franska barriquer av varierande
ålder. En mindre andel ny ek används. Efter 18 månaders vila på
faten buteljeras vinet.
PRIS: 399 kr 12 flaskor/kolli

QUPÉ Tack vare en konsert med the Kinks 1979, lärde sig Bob Lindquist
göra vin då Jim Clendenen gav honom ett jobb på Zaca Mesa. Bob hängde
mest med Jim i källaren där dem delade ett brinnande intresse för rockmusik
och vinmakning. 1983 grundade Bob Qupé men det var inte förrän 1989
som han tillsammans med Jim Clendenen byggde en egen produktionsan-

Qupé Bien Nacido Cuvée

ART NR: 7998301
MARTIN & SERVERA: 691162
KARAKTÄR: Frisk blommig doft med inslag av gröna päron och
citrus/lime.
Vinet är medelfylligt ungt, friskt och fruktdrivet. Toner av gröna
päron, persika och lime. I avslutning en lång uppfriskande syra
med ett litet inslag av vanilj från faten.
PASSAR TILL: Smakrika fiskrätter, skaldjur, ostar, vegetariskt.
DRUVSORT: Chardonnay 67% , Viognier 33%
VINIFIKATION: 100% av druvorna kommer från Bien Nacido
Vineyard. Varje sort jäses var för sig i temperaturkontrollerade
ståltankar. Därefter blandas vinet och dras om till använda
franska barriquer där vinet får vila i 8 månader på sin jästfällning innan buteljering.
PRIS: 200 kr 12 flaskor/kolli
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Clendenen Nebbiolo Bricco Buon Natale

ART NR: 7201701
MARTIN & SERVERA: 779710
KARAKTÄR: Djupt röd färg med inslag av plommon, moreller,
rosor och nyponskal. Lång komplex eftersmak med en tydlig
tanninstruktur
PASSAR TILL: Rustik italiensk mat. Tryffelrisotto, Vilt med
gräddsås.
DRUVSORT: Nebbiolo 100%
VINIFIKATION: Vinet jäser och lagras på gamla 300 liters
tonneaux från Bourgogne. Efterjäsning dras vinet om och får
spendera ytterligare 5-7 år på samma typ av fat.
PRIS: 325 kr 6 flaskor/kolli

läggning och källare i utkanterna av Bien Nacido Vineyards. 2002 köpte Bob
och hans fru en ranch på 30 hektar varav hälften planterades med vinrankor.
Sedan 2005 är det som idag heter Sawyer-Lindquist Vineyard under strikt
biodynamisk odling.

Qupe Bien Nacido Syrah

ART NR: 7998401
MARTIN & SERVERA: 691170
KARAKTÄR: Doften domineras av björnbär, vitpeppar och charkuterier med en lite rostad fatton i bakgrunden.
PASSAR TILL: Grillade/Smakrika rätter på ko och vilt. Hårda
ostar. Lammracks.
DRUVSORT: Syrah 100%
VINIFIKATION: 100% av druvorna tas från Bien Nacido Vineyard. 25% av druvorna jäser med stjälkarna, resterande druvmaterial avstjälkas och sorteras för hand innan de går ner i jäskaren. Jäsning sker i öppna cementtankar. Överpumpning sker en
gång om dagen. Efter jäsning dras musten över till franska 225
liters barriquer varav 25% är nya mediumrostade fat.
PRIS: 280 kr 12 flaskor/kolli
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DELICATO FAMILY VINEYARDS såg druvor första gången våren 1929
och inom några år hade ryktet om Gasparé Indelicatos vin spridit sig i landet. Gasparé emigrerade på 1920-talet till Kalifornien från en vinodlarfamilj i den lilla byn Campobello på Sicilien. Andra generationen bestående
av Gasparés söner Vincent, Frank och Anthony drev sedan på och utveck-

StoneBarn Chardonnay

ART NR: X50080546901
MARTIN & SERVERA: 781385 MENIGO: 709605
KARAKTÄR: Stor fruktig doft av ananas och honung. Frisk smak
av gröna äpplen och citrus med ton av vanilj.
PASSAR TILL: Fisk, lättare rätter av fågel och fläskkött. Passar
också väl som sällskapsvin.
DRUVSORT: Chardonnay 100%
VINIFIKATION: Vinet har lagrats på amerikanska ekfat.
PRIS: 80 kr 12 flaskor/kolli

Gnarly Head Viognier

lade företaget med utökad produktion och ”skräddarsydda” viner till andra
kaliforniska vinerier. Idag sköts firman av Anthonys söner av Jay och Chris
Indelicato som 2012 erhöll den årliga utmärkelsen ”Wine Star Award” av
Wine Enthusiast Magazine.

StoneBarn Zinfandel

ART NR: X50080546801
MARTIN & SERVERA: 781419 MENIGO: 712009
KARAKTÄR: Ett medelfylligt vin med inslag av björnbär,
plommon och viss kryddighet. Hög koncentration av mogen
stenfrukt, mörka bär och med undertoner av rostade ekfat. Bra
balanserad syra med behagliga tanniner och ett långt avslut.
PASSAR TILL: Stekt eller grillat kött av nöt och lamm.
DRUVSORT: Zinfandel 100%
VINIFIKATION: Druvorna kommer från noga utvalda vingårdar i
Kalifornien, främst från området Lodi.
Vinet har lagrats på amerikanska ekfat.
PRIS: 80 kr 12 flaskor/kolli

Gnarly Head Chardonnay

ART NR: 638101
MARTIN & SERVERA: 721423 MENIGO: 704297
KARAKTÄR: Blommig, fruktig smak med inslag av aprikos, röda
äpplen och gråpäron.
PASSAR TILL: Passar väl till asiatisk mat, fisk samt lättare rätter
av fågel och fläskkött
DRUVSORT: Viognier 100%
VINIFIKATION: Vinet kommer från utvalda vingårdar i Lodi,
Kalifornien. Klimatet ger varma sommardagar och svala nätter
med vindar från havet.
Druvorna skördas tidigt på morgonen när det är som svalast
ute. Efter skörd så pressas druvorna och förs över på ståltankar
där de kylstabiliserades i 2 dagar innan druvmusten förs över
på jäskar. Jäsningen sker långsamt i över 20 dagar i ståltankar.
Vinet vilar sedan på ståltankar före buteljering.

ART NR: 7585001
MARTIN & SERVERA: 710947 MENIGO: 702946
KARAKTÄR: Fruktig nyanserad doft med inslag av rostade
ekfat, ananas, citrus, päron, melon och vanilj. Torrt, friskt, fruktigt och smakrikt vin med karaktär av rostade ekfat, inslag av
tropisk frukt, citrus och melon
PASSAR TILL: Passar väl till fisk, lättare rätter av fågel eller
fläskkött
DRUVSORT: Chardonnay 100%
VINIFIKATION: 40% av vinet är lagrat på amerikanska och
franska ekfat.

PRIS: 82 kr 12 flaskor/kolli

PRIS: 93 kr 12 flaskor/kolli

Gnarly Head Old Vine Zinfandel

ART NR: 659701
MARTIN & SERVERA: 688200 MENIGO: 704208
KARAKTÄR: Generös, fruktig smak med inslag av fat, björnbär,
körsbär, mynta, peppar och vanilj.
PASSAR TILL: Passar utmärkt till grillade rätter av nöt- eller
lammkött.
DRUVSORT: Zinfandel 86% , Petite sirah 14%
VINIFIKATION: Vinet har lagrats på både franska och amerikanska ekfat.
PRIS: 99 kr 12 flaskor/kolli

Gnarly Head Petite Sirah

ART NR: 7457001
MARTIN & SERVERA: 679654 MENIGO: 712782
KARAKTÄR: Mycket fruktig smak med inslag av fat, björnbärskompott, mynta, choklad och vanilj.
PASSAR TILL: Passar utmärkt till stekt eller grillat kött av nöt ,
lamm eller vilt.
DRUVSORT: Petite sirah 100%
VINIFIKATION: Efter skörd tas de till vineriet där de avstjälkas
och läggs i mindre jäskar. Druvorna pressas varsamt och druvmusten värms sakta upp för att få ut mer färg och karaktär.
Efter jäsning så lagras sedan vinet på franska och amerikanska
ekfat.
PRIS: 93 kr 12 flaskor/kolli

111

USA | KALIFORNIEN | Delicato Family Vineyards
Brazin Old Vine Zinfandel

ART NR: 626101
MARTIN & SERVERA: 721415 MENIGO: 703777
KARAKTÄR: Generöst fruktig smak med rostad fatkaraktär,
inslag av plommon, blåbär, björnbär, vanilj och pepparmynta.
PASSAR TILL: Servera gärna till en mustig gryta på nötkött och
svamp. Passar även utmärkt till grillat kött av nöt, lamm eller vilt.
DRUVSORT: Zinfandel 100%
VINIFIKATION: Vinet har lagrats på franska och amerikanska
ekfat i 7 månader. Vinstockarna är gamla, mellan 40–100 år,
de får växa fritt utan någon uppbindning. Vingården bevattnas
två gånger per år med ”flood technique”- översvämningsbevattning, metoden innebär att marken översvämmas och dränks
helt i vatten. Det gör att vinstockarna stressas vilket leder till
att druvorna blir mindre och med mer koncentrerad frukt. Jordmånen är en blandning av stora granit- och ”kullerstenar” som
skapar utmärkt naturlig dränering.
PRIS: 129 kr 12 flaskor/kolli
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Elvis The King Cabernet Sauvignon

ART NR: 631201
MARTIN & SERVERA: 956615 MENIGO: 711011
KARAKTÄR: Mycket fruktig smak med inslag av fat, svarta
vinbär, drottningssylt, vanilj och lakrits.
PASSAR TILL: Grillade rätter av lamm- och nötkött
DRUVSORT: Cabernet sauvignon 100%
VINIFIKATION: Vinet pressas varsamt och överförs till rostfria
ståltankar. Därefter lagras vinet i 4-6 månader på franska och
amerikanska fat.
PRIS: 110 kr 12 flaskor/kolli
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NOBLE VINES från San Bernabe Vineyard i Monterey med sina varma
dagar, svala nätter och väldränerad jordmån av sand är själva hörnstenen
för familjen Indelicato. Här produceras flera druvor men framförallt en underbar Pinot Noir. Familjen har sedan förvärvet 1988 lagt stort fokus på att

Noble Vines 446 Chardonnay

ART NR: 7617301
MARTIN & SERVERA: 783662 MENIGO: 720327
KARAKTÄR: Klar guldgul färg. Doften är fruktig och fräsch med
inslag av gula äpplen, aprikos och ananas. Smaken är medelfyllig och fruktig med inslag av tropisk frukt, gula äpplen, citrus
och persika samt ett visst inslag av smöriga toner.
PASSAR TILL: Passar både som sällskapsvin som till matigare
fiskrätter av tex torsk eller en sommarsallad med tex räkor.
DRUVSORT: Chardonnay 100%
VINIFIKATION: Druvorna pressas varsamt och druvmusten
överförs till ståltankar eller ekfat beroende på druvornas
syrenivå. Efter jäsning vilar vinet på ståltankar innan buteljering.
PRIS: 110 kr 12 flaskor/kolli

Noble Vines 337 Cabernet Sauvignon

vitalisera egendomen och är idag en av de mest ansedda gårdarna i området
som innehar certifikat i ”sustainable farming” (hållbart jordbruk). Numret
på de olika produkterna har en särskild betydelse. Första siffran avser vilken
klon vinet kommer ifrån, de två andra siffrorna avser vilken vinstock.

Noble Vines 242 Sauvignon Blanc

ART NR: X50080563101
MARTIN & SERVERA: 795427 MENIGO: 724056
KARAKTÄR: Vinet är medelfylligt med en fräsch och krispig
syra. I doften finner man mogen persika, honungsmelon och
citrus. Detta fräscha vin bjuder på toner av nektarin, melon och
lime zest.
PASSAR TILL: Vinet passar till buffé, som aperitif och till rätter
av fisk och fågel.
DRUVSORT: Sauvignon blanc 100%
VINIFIKATION: Druvorna pressas varsamt och druvmusten
överförs till ståltankar för jäsning. Efter jäsning vilar vinet på
ståltankar innan buteljering.
PRIS: 110 kr 12 flaskor/kolli

Noble Vines 667 Pinot Noir

ART NR: 7597001
MARTIN & SERVERA: 783670 MENIGO: 724056
KARAKTÄR: Doften är stor med en mycket fruktig karaktär av
mörka körsbär, svarta vinbär, örter och rostat kaffe. Smaken
är balanserad med en angenäm tanninstruktur med toner av
mogna körsbär och björnbär samt inslag av rostade fat och
svartpeppar.
PASSAR TILL: Passar både som sällskapsvin och till rätter av
mörkt kött eller till ostbrickan.
DRUVSORT: Cabernet sauvignon 100%
VINIFIKATION: Druvorna pressas varsamt och druvmusten
överförs till ståltankar eller ekfat beroende på druvornas
syrenivå. Vinet lagras på ståltankar samt franska och amerikanska ekfat i 2 månader.

ART NR: 661101
MARTIN & SERVERA: 783688 MENIGO: 720332
KARAKTÄR: Nyanserad, balanserad smak med fatkaraktär,
inslag av jordgubbar, örter, mörka körsbär, kryddor och choklad.
Serveras vid 16-18°C till eleganta rätter av ljust kött.
PASSAR TILL: Serveras vid 16-18°C till eleganta rätter av ljust
kött.
DRUVSORT: Pinot noir 100%
VINIFIKATION: Inledande kallmaceration under ett par dagar.
Jäsningen sker vid låg temperatur med överpumpning av musten över skalhatten.
Druvorna pressas varsamt och druvmusten överförs till ståltankar eller ekfat beroende på druvornas syrenivå.

PRIS: 110 kr 12 flaskor/kolli

PRIS: 110 kr 12 flaskor/kolli

Noble Vines The One

ART NR: 7895301
MARTIN & SERVERA: 783654 MENIGO: 720331
KARAKTÄR: Fylligt och generös med komplexa toner av blåbär,
cassis och ceder. Eleganta mjuka tanniner kompletterar den fylliga smaken av mörka bär och chokladaromer. Lång och elegant
eftersmak med väl integrerad ek.
PASSAR TILL: Vinet passar till mustiga köttgrytor och till grillmiddagen.
DRUVSORT: Syrah 25% , Zinfandel 55% , Petit verdot 10% ,
Malbec 5% , Cabernet sauvignon 5%
VINIFIKATION: Efter en långsam jäsning tillsammans med
skalen, pressas druvorna varsamt för att bibehålla de mjuka
tanninerna. Vinet lagras sedan under 12 månader på franska och
amerikanska ekfat.
PRIS: 110 kr 12 flaskor/kolli
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FIRST PRESS. Druvorna plockas från tre olika lägen i Napa Valley. Första
läget, "Pope Valley", har högst altitud av Napa-appellationerna med varma
dagar och svala nätter, vilket ger perfekta förhållanden för druvodling. Andra läget, "Rutherford", är svalt på morgnarna men med varma och blåsiga
eftermiddagar som i kombination med bra vattenförsörjning producerar

First Press Chardonnay

ART NR: X50080559101
KARAKTÄR: En elegant medelfyllig Chardonnay med toner av
vit persika, citron och vanilj. Smak av gula äpplen och päron ger
en lång välbalanserad eftersmak.
PASSAR TILL: Grillad kyckling, lättare ostar, grillade skaldjur
och pasta med gräddbaserad sås.
DRUVSORT: Chardonnay 100%
VINIFIKATION: Vinet är lagrat 6 månader på franska och amerikanska ekfat.
PRIS: 225 kr 12 flaskor/kolli
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mogna och saftiga druvor med jordiga aromer. Tredje läget, "Yountville",
finner man Napa Valley´s välkända dimma särskilt framträdande vilket skapar en lång tillväxtperiod och ger druvor som är fruktiga med en krispig
syra.

First Press Cabernet Sauvignon

ART NR: X50080558601
KARAKTÄR: First Press Cabernet Sauvignon är ett fylligt rött
vin med en doft av björnbär, plommon och lakrits. Vinet har en
smak av choklad, vanilj och mörk frukt som balanseras upp av
mjuka tanniner och erbjuder en lång elegant eftersmak.
PASSAR TILL: Passar till biff, pasta med italienska smaker och
kött tillbehör, psaar även till choklad desserter.
DRUVSORT: Cabernet sauvignon 100%
VINIFIKATION: Vinet är lagrat 7 månader på ekfat.
PRIS: 225 kr 12 flaskor/kolli

ROSÉVIN
Ruida Domo Rosé

Mezzacorona Rosato Vigneti delle Dolomiti IGT

ART NR: X50080525701
MARTIN & SERVERA: 774158 MENIGO: 718504
KARAKTÄR: Ljusrosa färg och ungdomlig inbjudande doft
med hallon, smultron, mineraler och örter. Vinet är i smaken
torrt med mängder av röda bär och mineraler, följt av en uppfriskande fruktsyra.
PASSAR TILL: Passar som sällskapsvin eller till somriga sallader
med räkor och Rhodeisland dressing.
DRUVSORT: Lagrein 100%
VINIFIKATION: Efter skörd och pressning får druvjuicen ligga
med skalen några timmar för att extrahera färg och frukt innan
de skiljs åt och vinet vinifieras färdigt på rostfria ståltankar.

ART NR: X50080570101
MARTIN & SERVERA: 703314 MENIGO: 724751
KARAKTÄR: Denna somriga rosé har friska, fruktiga toner
av jordgubb, blodapelsin och citrus. Ett svalkande avbrott i
vardagen.
PASSAR TILL: Perfekt till ljumna kvällar, fräscha sallader eller
grillad kyckling.
DRUVSORT: Tempranillo 100%
VINIFIKATION: Efter skörd pressas druvorna försiktigt och förs
sedan över till temperaturkontrollerade ståltankar där alkoholjäsningen sker. Övrig jäsning samt lagring sker på neutrala
ståltankar innan buteljering.
PRIS: 59 kr 12 flaskor/kolli

Calvet Côtes-du-Rhône Rosé

PRIS: 69 kr 6 flaskor/kolli

Baron de Ley Rosado de Lagrima

ART NR: 221901
MARTIN & SERVERA: 764415
KARAKTÄR: Ungdomligt och härligt aromatiskt, bärigt vin med
mängder av mogna jordgubbar och körsbärstoner uppbackade
av mineral. Den friska fruktsyran bär upp all frukt i smaken och
ger ett härligt inbjudande avslut.
PASSAR TILL: Toast skagen, fiskrätter och matiga sallader.
DRUVSORT: Grenache 40% , Syrah 30% , Mourvèdre 30%
VINIFIKATION: Efter skörd pressades druvorna och skalen fick
ligga med under en kort period för att ge vinet dess vackra färg
och fruktstruktur. All vinifiering och lagring skedde på rostfria
ståltankar för att behålla all frukt och fräschör.

ART NR: X50080544001
MARTIN & SERVERA: 775742 MENIGO: 702629
KARAKTÄR: Ung, frisk och fruktig med inslag av röda bär, örter,
citrus och hallon.
PASSAR TILL: Gott som sällskapsdryck, till somriga sallader och
ljust kött.
DRUVSORT: Garnacha 80% , Tempranillo 20%
VINIFIKATION: Druvorna skördas för hand. Musten får jäsa vid
låg temperatur tillsammans med skalen i cirka 2-3 timmar för
att uppnå rätt färg. därefter dras musten om till en annan tank
och jäsningen avslutas. Vinet lagras en kort tid på ståltank före
buteljering.
PRIS: 79 kr 12 flaskor/kolli

PRIS: 76 kr 12 flaskor/kolli

La Vieille Ferme Rosé

JurtschitschEKO
Rosé vom Zweigelt
eko
eko

ART NR: 7078801
MARTIN & SERVERA: 761452 MENIGO: 715577
KARAKTÄR: Blommigt och ungdomligt med mängder av mineraler och röda bär, torrt med inbjudande fruktsyra följt av hallon,
smultron och mineraler.
PASSAR TILL: Asiatisk mat, fisk och skaldjur.
DRUVSORT: Cinsault 40% , Grenache 30% , Syrah 30%
VINIFIKATION: Efter skörd och pressning får skalen ligga med
under några timmar för att ge färg och struktur åt vinet, därefter jäses det på ståltankar under låg temperatur.
PRIS: 79 kr 12 flaskor/kolli

eko

ART NR: 7356801
MARTIN & SERVERA: 774190
KARAKTÄR: Ung och frisk smak med tydliga inslag av jordgubbar, hallon och blodgrape. Lång frisk eftersmak med ett örtigt
avslut.
PASSAR TILL: Picknick, Fisk och skaldjur, Balkong och
bersåhäng.
DRUVSORT: Zweigelt 100%
VINIFIKATION: Musten får jäsa i temperaturkontrollerade
ståltankar. Efter avslutad fermentering ligger vinet kvar i samma
tankar tillsammans med jästfällningen fram tills buteljering.
PRIS: 119 kr 6 flaskor/kolli
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ROSÉVIN
Miraval Côtes de Provence Rosé
FLERA STORLEKAR

ART NR: X50080569601
MARTIN&SERVERA: 7756430 MENIGO: 720965
KARAKTÄR: En mineraldriven doft med hallon och smultron följt
av citrus och lite örter. Torr smak med stort mineraldriv och solmogna röda bär följt av citrusfrukt och örter.
PASSAR TILL: Havskräftor, ostron, räkor
och Mr & Mrs Smith.
DRUVSORT: Cinsault 25%, Grenache 25%, Syrah 25%,
Rolle 25%
VINIFIKATION: Denna rosé är gjord enligt saignée-metoden, det
vill säga att de krossade druvorna fått ligga med druvmusten
några timmar för att dela med sig av frukt och färg. Vinet har
sedan vinifierats färdigt på rostfria ståltankar.
PRIS: 174 kr 6 flaskor/kolli
ÖVRIGA STORLEKAR: 1500 ml, 379 kr X50080538506
MARTIN&SERVERA: 784843 MENIGO: 721006
3000 ml, 1159 kr, X50080538508

Solerose Langhe Rosato

Musella Drago
EKO Rosé
eko
eko

eko

ART NR: 7053701
MARTIN & SERVERA: 697128 MENIGO: 715084
KARAKTÄR: Torr med frisk syra och smak av mörka, mogna
hallon och örter.
PASSAR TILL: Sällskapsdryck, Buffé, Fisk och skaldjur.
DRUVSORT: Corvina 100%
VINIFIKATION: Druvorna skördas i mitten av september. Musten kallmaceras i tre dagar vid åtta grader med efterföljande
jäsning på ståltank. Vinet vilar 6 mån på sin jästfällning.
PRIS: 113 kr 12 flaskor/kolli

La Spinetta Il Rosé di Casanova
FLERA STORLEKAR

ART NR: X50080570901
MARTIN & SERVERA: 705558
KARAKTÄR: Vinet är friskt och fruktigt med toner av hallon,
blåbär och mogna jordgubbar som avslutas av en lång, läskande
eftersmak.
PASSAR TILL: Passar perfekt som aperitif eller till fisk och
skaldjur.
DRUVSORT: Barbera , Dolcetto , Nebbiolo
VINIFIKATION: Efter skörden avstjälkades och pressades
druvorna innan de kallmacererades i 24 timmar. Vinet jästes i
temperaturkontrollerade ståltankar, var druva för sig, och fick
sedan ligga på jästfällning i tre månader innan buteljering.
PRIS: 129 kr 6 flaskor/kolli

Cerasuolo d'Abruzzo Anfora
EKO

eko
eko

eko

NATURVIN

ART NR: 9547601
KARAKTÄR: Tydlig doft med inslag av körsbär, citrus och örter.
Smaken är medelfyllig med inslag av körsbär, blodapelsin och
örter. Lång uppfriskande eftersmak.
PASSAR TILL: Charkuterier, lättare rätter av tamfågel, grillade
fiskar etc.
DRUVSORT: Montepulciano 100%
VINIFIKATION: Efter skörd avstjälkas druvorna och pressas
försiktigt. Skalen får ligga tillsammans med musten i ca 6
timmar för att ge färg. Därefter dras musten över i Amforor från
Georgien där jäsningen startar spontant. Efter jäsning lagras
vinet på amfororna med jästfällningen i ca 6 månader.
PRIS: 189 kr 12 flaskor/kolli

116

ART NR: 7782801
MARTIN & SERVERA: 680785 MENIGO: 721430
KARAKTÄR: Torr, frisk och fruktig rosé med massor med hallon,
röda vinbär, färska örter och mineraler. Syran är markant och
i eftersmaken kommer en mycket trevlig, salivutsöndrande
grapeton.
PASSAR TILL: Asiatiskt, skaldjur och kärlek!
DRUVSORT: Sangiovese 50% , Prugnolo gentile 50%
VINIFIKATION: Druvorna skördas för hand och får efter
pressning ligga en timme med skalkontakt innan musten skiljs
från skalen. Vinet får sedan vila på sin jästfällning under 4
månader på rostfria ståltankar innan det buteljeras.
PRIS: 132 kr 6 flaskor/kolli ART NR: 7782801
ÖVRIG STORLEK: 1500 ml, 310 kr, X50080531506
MARTIN & SERVERA: 684449 MENIGO: 716100

SÖTA DRYCKER
Fontanafredda Moncucco Moscato d'Asti

ART NR: 7060702
MARTIN & SERVERA: 725218 MENIGO: 730627
KARAKTÄR: Mycket aromatisk och fruktig doft med inslag av
fläder, blommor och honung. Smaken är druvtypisk och söt
med uppfriskande bubblor och aromatiska inslag av päron,
fläder och blommor.
PASSAR TILL: Passar ypperligt till sommardesserter med
jordgubbar eller glass.
FRAMSTÄLLNING: Druvorna plockas för hand ur vingårdar på
kullen med just namnet Moncucco i hjärtat av Asti. Mycket lätt
pressning för att enbart få frirunnen must. Jäsningen startar
vid 18 grader och avbryts när 3 procent alkohol uppnåtts.
Vinet lagras i ståltank. Följande vår efter skörden förs vinet
över under tryck till tankar där vinet jäser upp till önskade 5,5
procent.
STORLEK: 500 ml
ALKOHOLHALT: 4,5%
PRIS: 109 kr 12 flaskor/kolli

Perrin Muscat Beaumes de Venise

ART NR: X50080559602
MARTIN & SERVERA: 793265
KARAKTÄR: Stor och aromatisk doft av kanderad frukt
och honung. Intensivt söt smak med karaktär av citrus och
blommor.
PASSAR TILL: Desserter med intensiv sötma och choklade.
FRAMSTÄLLNING: Druvorna vinifieras nästan som vid framställning av vitt vin. Druvorna pressas omedelbart och musten
maccererar en kort tid under låg temperatur följt av jäsning
vid låg temperatur i rostfria tankar. Fortifikation sker i flera
steg, där man tillsätter vinsprit för att avbryta jäsningen och
uppnå 15% alkoholhalt och minimum 125 gr restsocker. Denna
metod kallas i Frankrike för Vin doux Naturel.
STORLEK: 375 ml
ALKOHOLHALT: 15%
PRIS: 129 kr 12 flaskor/kolli

Musella Recioto

ART NR: 7069602
MARTIN & SERVERA: 773614
KARAKTÄR: Fyllig och söt med balanserad syra. Stor fruktkaraktär av syltade körsbär, torkade dadlar och fikon.
PASSAR TILL: Kraftiga och desserter på choklad. Meditering.
FRAMSTÄLLNING: Druvorna skördas i slutet av september
och torkas till januari. Musten macererar i sju dagar vid fem
grader. När musten jäst till åtta procent alkohol dras vinet
över till små fat och jäsning fortsätter tills den avslutas
naturligt. Vinet mognar sedan femton månader på fat.
STORLEK: 375 ml
ALKOHOLHALT: 14,5%
PRIS: 285 kr 6 flaskor/kolli
ALKOHOLHALT: 14,5%

Christian Drouin Pommeau de Normandie

ART NR: 7777601
MARTIN & SERVERA: 796532 MENIGO: 724467
KARAKTÄR: Smaken börjar milt och fruktigt för inom kort ta
rejäl fart och övergå till en robust karaktär av sherryfat. Trots
fattoner glänser de fruktiga äppeltonerna igenom och avslutningen är lång och magnifik.
PASSAR TILL: Äppeldesserter, bakverk och fruktdesserter,
nötter, fikon, dadlar och mörk, bitter choklad.
FRAMSTÄLLNING: En del ettårigt äppelbrännvin blandasmed
två delar färskpressad äppelmust. Enligt regelverket måste
drycken lagras minst 14 månader på franska ekfat. Christian
Drouin har dock betydligt större krav än så. Denna Pommeau
är ett giftermål där 50% lagrats under 14 månader och resterande del ända upp till 5 år för att addera större komplexitet.
STORLEK: 700 ml
ALKOHOLHALT: 17%
PRIS: 210 kr 6 flaskor/kolli

La Spinetta Bricco Quaglia Moscato d'Asti

ART NR: 7618902
MARTIN & SERVERA: 763896 MENIGO: 701007
KARAKTÄR: Ung, söt och friskt fruktig smak med tydlig muscatokaraktär av tropisk frukt, lichie och citrus. Mjuk, pärlande
mousse och behaglig syra i avslutningen.
PASSAR TILL: Fruktdesserter, bakelser och glass. Ett vin perfekt till sommarens första jordgubbar med vaniljglass.
FRAMSTÄLLNING: Moscatodruvorna skördas manuellt från
Spinettas vingårdar kring byn Asti. Musten jäser utan skalkontakt i rostfria tankar. Jäsningen avbryts genom att vinet kyls
ner. Det alkoholsvaga och söta vinet genomgår därefter en
sekundär jäsning i slutna tankar där kolsyran binds i vinet.
Vinet buteljeras under tryck för att bevara bubblorna.
STORLEK: 375 ml
ALKOHOLHALT: 5,5%
PRIS: 75 kr 24 flaskor/kolli

Maximo Botrytis Cinerea

ART NR: 7063702
MARTIN & SERVERA: 710509 MENIGO: 704745
KARAKTÄR: Stor doft av honung, aprikoser, mogna fikon,
kanderad frukt och citrus.
Söt med fräsch syrlighet och karaktär av kanderad frukt och
honung.
PASSAR TILL: Ostar samt desserter med diskret sötma, te.x.
färska bär.
FRAMSTÄLLNING: Druvorna skördas först när de har angripits
av ädelröta (botrytis cinerea) därefter pressas de försiktigt
innan vinifering och lagring som sker på gamla franska ekfat.
STORLEK: 375 ml
ALKOHOLHALT: 13%
PRIS: 185 kr 12 flaskor/kolli

Calvet Réserve du Ciron Sauternes

ART NR: 402902
MARTIN & SERVERA: 668442 MENIGO: 713873
KARAKTÄR: Nyanserad, söt smak med inslag av aprikosmarmelad, honung, saffran, röda äpplen och apelsin.
PASSAR TILL: Nygräddade madelainekakor, crême-brulée,
fruktdesserter och anklever.
FRAMSTÄLLNING: Druvorna skördas först när de har angripits
av ädelröta (botrytis cinerea) därefter pressas de försiktigt innan vinifiering och lagring vilken sker på gamla franska ekfat.
STORLEK: 375 ml
ALKOHOLHALT: 13%
PRIS: 99 kr 12 flaskor/kolli

Lakka Hjortronvin

ART NR: 374001
URSPRUNG: Norra Savolax, Finland
PRODUCENT: Lignell & Piispanen
KARAKTÄR: Bärig, söt smak med tydlig karaktär av hjortron,
inslag av apelsin, kryddor och honung
PASSAR TILL: Servera gärna till vitmögelost, lagrad hårdost
eller desserter, gärna baserade på frukter och bär. Passar också
utmärkt till en klassisk crème brûlée eller vaniljglass
VINIFIKATION: Hjortronen plockas varsamt för hand i Lappland
för att därefter låta bär, kryddor och alkohol genomgå en maceration under 6-12 månader. Därefter sker en varsam pressning av
bären och filtrering innan man avslutningsvis blandar detta med
äppelvin till lämplig alkoholhalt.
STORLEK: 375 ml
ALKOHOLHALT: 15%
PRIS: 95 kr 6 flaskor/kolli
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STARKVIN | SPANIEN | Valdespino

BODEGAS VALDESPINOs historia går tillbaka till 1264. Den första
medlemmen av Valdespinofamiljen som tillverkade och lagrade Sherry var
Don Alfonso Valdespino, en av de 24 riddarna som återerövrade staden Jerez från morerna. Som belöning förärades riddarna en bit mark i Jerez av
Kung Alonso. Tillverkning och kommersiella verksamheter förekom under

Valdespino El Candado Pedro Ximenez
ART NR: 7800502
MARTIN & SERVERA: 682831 MENIGO: 713140
KARAKTÄR: Mahognyfärgad. Doften är intensiv med torkade
frukter, såsom fikon och russin. Smaken är mjuk och sammetslen med inslag av torkade fikon, choklad och kaffe.
PASSAR TILL: Söta bakverk och desserter, gärna av choklad.
Prova även att ringla över vaniljglass!
FRAMSTÄLLNING: Pedro Ximénes sherry är producerad
från druvor som fått mogna extremt länge på vinrankan.
De plockas inte förrän de uppnått en hög koncentration av
socker. Efter skörd får druvorna torka ytterligare i solen, de
förlorar då ytterligare vatten vilket gör att koncentrationen
blir högre. Druvorna vänds manuellt, så att alla får samma
solexponering. Efter 7-15 dagar samlas de torkade druvorna
och pressas. Jäsningen sker spontant och mycket långsamt,
vinsprit tillsätts i omgångar för att stabilisera jäsningen och
slutligen får sherryn en halt på 16-18% alkohol. Därefter lagras
sherry enligt solerametoden på amerikanska ekfat. Just denna
Pedro Ximenes har en genomsnittsålder på ca 10 år.
STORLEK: 375 ml
ALKOHOLHALT: 17%
PRIS: 103 kr 12 flaskor/kolli
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namnet Valdespino, så långt tillbaka som 1400-talet. År 1883 blev de leverantörer av Sherry till det Spanska kungahuset, och sedan 1932 är de även
kungliga hovleverantörer till det Svenska Kungahuset. Sherry produceras i
Andalusien i södra Spanien.

Valdespino Fino Inocente

ART NR: 820202
MARTIN & SERVERA: 694232 MENIGO: 708805
KARAKTÄR: Ljusgul färg. Medelstor doft med inslag av
mogna äpplen, mandel och nötter. Smaken är torr och fruktig,
med inslag av mogna äpplen, mandel och viss sälta. En elegant sherry i klassisk stil.
PASSAR TILL: Aperitif eller tapas, gravad lax, sill.
FRAMSTÄLLNING: Druvorna pressas och musten jäser i små
ekfat, ett av få sherryviner som jäser på fat. Vinet får en
tillsats av vinsprit, ett tunt lager av flor bildas och skyddar
vinet. Alk. 15%
STORLEK: 375 ml
ALKOHOLHALT: 15%
PRIS: 82 kr 12 flaskor/kolli

GRAPPA | ITALIEN
Mezzacorona Nota Grappa di Teroldego

ART NR: 26701
MARTIN & SERVERA: 714832 MENIGO: 700285
KARAKTÄR: Medelstor, elegant fruktig doft med karaktär av
hallon och gula äpplen. Mjuk, fruktig smak av hallon, örter och
gul frukt.
PASSAR TILL: Utmärks som en digestif efter maten.
FRAMSTÄLLNING: Producerad av pressrester från 100% Teroldego druvor. Destilleringen sker i traditionell kopparpanna.
Lagringen sker inte på fat
STORLEK: 700 ml
ALKOHOLHALT: 41%
PRIS: 369 kr 6 flaskor/kolli

La Spinetta Grappa di Pin

ART NR: 7037902
M&S: 777078 MENIGO: 706973
PRODUCENT: La Spinetta
KARAKTÄR: Fyllig, smakrik och eldig med karaktär av rök, torkad frukt och fat.
DRUVSORT: Nebbiolo 50%, Barbera 30%, Cabernet Sauvignon
20%
FRAMSTÄLLNING: En karaktärsfull grappa från pressresterna av
det berömda vinet Pin från La Spinetta. Pressresterna destilleras
i kopparpanna till en alkoholhalt på ca 75 procent innan den
blandas ut med vatten till en alkoholhalt på 41 procent. Grappan
lagras på små franska fat i 24 månader.
STORLEK: 500 ml
ALKOHOLHALT: 41%
PRIS: 410 kr

Fontanafredda Grappa di Barolo La Rosa

ART NR: 24802
MARTIN & SERVERA: 720466 MENIGO: 700290
KARAKTÄR: Fyllig och druvig smak med karaktär av kakao,
lakritsrot och plommon.
PASSAR TILL: Som avec
FRAMSTÄLLNING: Från vingården La Rosa produceras en av
Fontanafreddas mest prestigefyllda Barolo av upp till 50 år
gamla stockar. Pressresterna destilleras i traditionell kopparpanna och lagras sedan på små fat i 12 månader.
STORLEK: 500 ml
ALKOHOLHALT: 43%
PRIS: 399 kr 6 flaskor/kolli

Umani Ronchi Grappa di Cúmaro

ART NR: 22301
MARTIN & SERVERA: 734665 MENIGO: 706908
KARAKTÄR: Elegant, gräsig smak med karaktär av örter och
lakrits.
PASSAR TILL: Som digestif efter maten.
FRAMSTÄLLNING: Pressresterna från det röda vinet Cúmaro
plockas åt sidan innan jäsningen börjar. Pressresterna vilar på
tankar i ca 3-5 månader och under den här tiden sker jäsningen. Grappan destilleras i dubbelbottnad panna till 60-70%
och späds sedan med vatten ner till 41%. Ingen fatlagring.
STORLEK: 700 ml
ALKOHOLHALT: 41%
PRIS: 425 kr 6 flaskor/kolli

Fontanafredda Grappa di Moncucco

ART NR: 23002
MARTIN & SERVERA: 720458 MENIGO: 704769
KARAKTÄR: Elegant smak med karaktär av torkad frukt,
honung och aprikos.
PASSAR TILL: Passar som avec.
FRAMSTÄLLNING: Cru’t Moncucco ligger i byn Santo Stefano
Belbo i hjärtat av Moscato d’Asti DOCG. Grappan destilleras
av pressresterna från Fontanafreddas Moscato d’Asti Moncucco i traditionell kopparpanna. Grappan lagras på små fat av
blandade träslag i 10 månader.
STORLEK: 500 ml
ALKOHOLHALT: 40%
PRIS: 395 kr 6 flaskor/kolli

Musella Grappa di Amarone

ART NR: 7005802
MARTIN & SERVERA: 676569 MENIGO: 705377
KARAKTÄR: Ljusgul färg med klassisk grappanäsa. Smaken är
fyllig, med inslag av druva, halm och lite fat.
PASSAR TILL: Avnjutes företrädesvis solitär som en digestif
efter maten alternativt med en espresso.
FRAMSTÄLLNING: Pressresterna från amaroneproduktionen
kyls ned och transporteras till Distilleria Bertà som är en av de
mest ansedda destillerierna i Italien. Efter destillering läggs
spriten på neutrala fat i ett år innan buteljering.
STORLEK: 500 ml
ALKOHOLHALT: 43%
PRIS: 425 kr 6 flaskor/kolli
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WHISKY | SKOTTLAND | Kilchoman

KILCHOMAN DISTILLERY är ett gårdsdestilleri som grundades 2005 av
Anthony Wills, beläget på Islays västkust och det första nya lokala destilleriet
på 124 år. Alla delar i produktionen sker på gården där man även odlar korn
för framställningen av sin unika100 % Islay. Totalt destillerar Kilchoman ca

Kilchoman Machir Bay

ART NR: 57301
MARTIN & SERVERA: 784215 MENIGO: 722827
KARAKTÄR: Stor, påtaglig rökig doft med fatkaraktär, inslag
av päron, ostronskal, citron, halm, nötter och tjära.
Smaken är komplex och generös med inslag av rök, torkad
frukt, ostronskal, citron, ljunghonung, tjära, päron och lakrits.
Avslutningen är lång med kvardröjande smak av rök och tjära.
PASSAR TILL: Avnjutes företrädesvis solitär alternativt med
några droppar vatten.
FRAMSTÄLLNING: Kilchoman Machir Bay är ett perfekt
giftermål mellan whisky som lagrats på bourbonfat (ca 90%)
och Olorosso sherryfat (ca 10%). I sedvanlig Kilchomananda är
produkten naturlig i färgen och icke kylfiltrerad.
STORLEK: 700 ml
ALKOHOLHALT: 46%
PRIS: 485 kr 6 flaskor/kolli

Kilchoman Loch Gorm

ART NR: 40289
KARAKTÄR: Påtagligt rökig doft med inslag av kryddor, mörk
choklad, russin, citrus och läder. Smaken är rund och kraftfull
där toner av torvrök samsas med fruktig sherrysötma, kryddor,
mörk choklad, aprikos och kakao. Avslutningen är lång med en
behaglig kryddighet i eftersmaken.
PASSAR TILL: Avnjutes företrädesvis solitär alternativt med
några droppar vatten.
FRAMSTÄLLNING: Kilchoman Loch Gorm 2017 destillerades
2009 och totalt har man buteljerat 13 500 flaskor av denna
godbit. Den är en Single Malt Whisky som lagrats uteslutande
på fat som tidigare innehållit Oloroso sherry, vilket gör den till
en fullskalig sherrybomb. I sedvanlig Kilchomanstil är produkten naturlig i färgen och icke kylfiltrerad.
STORLEK: 700 ml
ALKOHOLHALT: 46%
PRIS: 699 kr
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200 000 liter sprit om året, uteslutande single malt whisky, vilket gör dem till
ett av Skottlands minsta destillerier. Hos Kilchoman är varken kylfiltrering
eller tillsats av färgämnen tillåtet och whiskyn buteljeras vid minst 46 %
alkoholstyrka, allt för att behålla produktens naturliga karaktär.

Kilchoman Sanaig

ART NR: 1120201
KARAKTÄR: Stor, rökig doft med tydlig karaktär av sherryfat
och inslag av torkade fikon, mandelmassa, gula päron och
vanilj.
Komplex, rökig smak med tydlig karaktär av sherryfat och
inslag av torkade fikon, nötter, smörkola och vanilj.
Avslutningen är lång avslutning med kvardröjande smak av
rök och tjära.
PASSAR TILL: Avnjutes företrädesvis solitär alternativt med
några droppar vatten.
FRAMSTÄLLNING: Kilchoman Sanaig är en underbar blandning mellan whisky som lagrats på Olorosso sherryfat (ca
70%) och bourbonfat (ca 30%). I sedvanlig Kilchomananda är
produkten naturlig i färgen och icke kylfiltrerad.
STORLEK: 700 ml
ALKOHOLHALT: 46%
PRIS: 559 kr 6 flaskor/kolli

Kilchoman 100% Islay 7th Edition

ART NR: 4006201
KARAKTÄR: Elegant rökig doft med inslag av honung, apelsin,
citrus och stenfrukt. Finstämd ton där lätt rökighet samsas
med inslag av apelsin- och citronmarmelad. Avslutningen är
balanserad och finstämd.
PASSAR TILL: Avnjutes företrädesvis med några droppar vatten.
FRAMSTÄLLNING: Destillerades 2010 och har sedan dess legat
på bourbonfat som från Buffalo Trace-destilleriet. 100% Islay
är en unik whisky som verkligen gör skäl för namnet då kornet till whiskyn hämtas från den lokala gården Rockside Farm
innan det genomgår traditionell golvmältning. Den är därefter
destillerad, lagrad och buteljerad på gården därav uttrycket
"from barley to bottle" Single Malt Whisky. Med sina 20 ppm
har 100% Islay en aning mindre rökig karaktär än övriga varianter från destilleriet. I sedvanlig Kilchomananda är whiskyn alltid
naturlig i färgen och icke kylfiltrerad.
STORLEK: 700 ml
ALKOHOLHALT: 50%
PRIS: 799 kr

CALVADOS | GIN | CIDER | FRANKRIKE | Christian Drouin

CHRISTIAN DROUIN, en passionerad calvadosentusiast som 1960 köpte
gården Fiefs Sainte-Anne vid Gonneville i hjärtat av Pays d’Auge, Normandie. Med en vedeldad kopparpanna, fri budget och obegränsad tid var målet att göra världens bästa calvados. 1969 anslöt Christians son till gården
och allt tog fart. På 1990-talet flyttade Drouins stora delar av produktion

Christian Drouin Calvados Sélection

ART NR: 8621101
KARAKTÄR: Nästintill rent äppeldestillat med bara en touch
av ekfatsvanilj. Smaken är mild, ung och äpplig.
PASSAR TILL: Passar digestif efter maten tillsammans med
kaffe men utmärkt som bassprit i cocktails där man vill få fram
en fräsch äppelkaraktär.
FRAMSTÄLLNING: Största delen i denna Calvados kommer
från Domfrontais där odlingen domineras av päron som också
utgör en del av cidern till denna calvados. För att tillföra lite
struktur och rondör i blandningen tillsätter man även del
äpplen från den finaste appellationen Pays d’Auge innan man
gör en dubbeldestillering i en halvt sekel gammal, vedeldad,
kopparpanna. Avslutningsvis låter man spriten lagrats ett par
år i ekfat.
STORLEK: 700 ml
ALKOHOLHALT: 40%
PRIS: 370 kr 6 flaskor/kolli

Christian Drouin Calvados Pays d'Auge VSOP

och lager till en hästgård från 1600-talet som döptes till Domaine Couer de
Lion. Idag är sonson Guillaume Drouin vid rodret. År 2013 tilldelades man
utmärkelsen ”Best Distillery in the World” vid World Spirits International
Competition.

Christian Drouin Calvados Pays d’Auge Réserve

ART NR: 8304001
KARAKTÄR: Inbjudande intensiv äppelaromatisk doft med
inslag av vanilj, kakao, knäck och medellång avslutning.
PASSAR TILL: Passar som avec till kaffet efter maten gärna
tillsammans en mörk chokladtryffel.
FRAMSTÄLLNING: Ett urval av 15 olika sorter utvalda äpplen
äpplen (70% bittra, 20% söta och 10% syrliga) och är därefter
dubbeldestillerad i en halvt sekel gammal, vedeldad, kopparpanna. Detta är ett giftermål av calvados som lagrats under
minst 3-5 år på ekfat.
STORLEK: 700 ml
ALKOHOLHALT: 40%
PRIS: 480 kr 6 flaskor/kolli

Christian Drouin Calvados Pays d'Auge XO

FLERA STORLEKAR
ART NR: 8632001
KARAKTÄR: Hustypisk doft av mogna äpplen, kanderat
socker, multna löv och orientaliska kryddor. Smaken är torr
och intensiv. Generöst med äpplen med inslag av russin och
kryddor. Här finns en tydlig fruktsyra som förhöjer komplexiteten och förlänger eftersmaken.
PASSAR TILL: Passar som avec till kaffet efter maten gärna
tillsammans en mörk chokladtryffel.
FRAMSTÄLLNING: Cidern är gjord på 15 olika sorter utvalda
äpplen äpplen (70% bittra, 20% söta och 10% syrliga) och är
därefter dubbeldestillerad i en halvt sekel gammal, vedeldad,
kopparpanna. Detta är ett giftermål av calvados som lagrats
mellan 5 - 10 år på ekfat.
STORLEK: 700 ml
ALKOHOLHALT: 40%
PRIS: 580 kr 6 flaskor/kolli
ÖVRIG STORLEK: 1500 ml 1250 kr X50080561106

Christian Drouin Calvados Pays d’Auge Hors d'Age

ART NR: 8245301
MARTIN & SERVERA: 470831 MENIGO: 729802
KARAKTÄR: Komplex med inslag av tobak, kryddor, vinteräpplen, honung och apelsinskal. Hustypiskt kaxig med komplexitet och bett. Av många betraktad som en av världens bästa
calvadosblender.
PASSAR TILL: Fantastisk avec och en perfekt avslutning på
en måltid.
FRAMSTÄLLNING: Cidern är gjord på 15 olika sorter utvalda
äpplen äpplen (70% bittra, 20% söta och 10% syrliga) och är
därefter dubbeldestillerad i en halvt sekel gammal, vedeldad,
kopparpanna. Detta är ett giftermål av calvados som lagrats
på små ekfat under minst under minst 15 år men ända upp
till 25 år. Under lagringen har calvadosen dragits om mellan
fat som tidigare innehållit sherry, cider och Pommeau de
Normandie.
STORLEK: 700 ml
ALKOHOLHALT: 42%
PRIS: 890 kr 6 flaskor/kolli

ART NR: 8660901
KARAKTÄR: Inbjudande doft av bakade äpplen, mandel och
söta kryddor. Smak av mogna, bakade vinteräpplen med
inslag av nötter, kryddor och honung.
PASSAR TILL: Fantastisk avec och en perfekt avslutning på
en måltid.
FRAMSTÄLLNING: Cidern är gjord på 15 olika sorter utvalda
äpplen äpplen (70% bittra, 20% söta och 10% syrliga) och är
därefter dubbeldestillerad i en halvt sekel gammal, vedeldad,
kopparpanna. Detta är ett giftermål av calvados som lagrats
mellan 8-15 år på ekfat.
STORLEK: 700 ml
ALKOHOLHALT: 40%
PRIS: 730 kr 6 flaskor/kolli

Christian Drouin Coeur de Lion 1958

ART NR: 4026201
KARAKTÄR: Bärnstensfärgad. Kraftfull doft av russin, körsbär,
kanderade äpplen, kanel, vanilj, höstlöv, saltlakrits och kryddiga örter. Harmonisk, komplex och elegant smak med tät frukt
och intensiv fyllighet. Mogna äpplen blandas med fikon, kanel,
läder och rostat kaffe som ligger kvar i en oändlig eftersmak.
PASSAR TILL: Fantastisk avec och en perfekt avslutning på
en måltid. Ett fantastiskt destillat när man vill unna sig något
alldeles extra.
FRAMSTÄLLNING: Cidern är gjord på 15 olika sorter av
utvalda äpplen (70 % bittra, 20 % söta och 10 % syrliga) och är
därefter enkeldestillerad i en halvt sekel gammal, vedeldad,
kopparpanna. Årgången 1958 har lagrats på en kombination
av fat där Christian Drouin dragit om drycken mellan fat som
tidigare innehållit portvin, cider och Calvados, vilket skapat
en rund och mjuk Calvados med stort djup och exceptionell
komplex karaktär.
STORLEK: 700 ml
ALKOHOLHALT: 40%
PRIS: 4800 kr 6 flaskor/kolli
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Christian Drouin Coeur de Lion 1968

ART NR: 4026301
KARAKTÄR: Fruktig och behagligt söt doft med inslag av äpplen, päron, vanilj och portvin. Smaken är elegant, äppelfyllig
och fruktig med stort djup där inslag av mogna äpplen, fat,
vanilj, fikon och russin samsas i en ljuvlig harmoni. Eftersmaken är rund, mjuk och har ett underbart djup.
PASSAR TILL: Fantastisk avec och en perfekt avslutning på
en måltid. Ett fantastiskt destillat när man vill unna sig något
alldeles extra.
FRAMSTÄLLNING: Cidern är gjord på 15 olika sorter av
utvalda äpplen (70 % bittra, 20 % söta och 10 % syrliga) och är
därefter enkeldestillerad i en halvt sekel gammal, vedeldad,
kopparpanna. Årgången 1968 har lagrats på en kombination
av fat där Christian Drouin dragit om drycken mellan fat som
tidigare innehållit portvin, cider och Calvados, vilket skapat
en rund och mjuk Calvados med stort djup och exceptionell
komplex karaktär.
STORLEK: 700 ml
ALKOHOLHALT: 42%
PRIS: 3776 kr 6 flaskor/kolli

Christian Drouin Coeur de Lion Pays d'Auge 1988

ART NR: 4026601
KARAKTÄR: Bärnstensfärgad. Stor, rund och klassisk doft
som bjuder på kryddiga snittblommor, kanderade äpplen
och smörkola. Bred smak med tydlig ursprungskaraktär av
rena, fräscha äpplen, vanilj, bittermandel och inslag av läder.
Finstämd och elegant eftersmak.
PASSAR TILL: Fantastisk avec och en perfekt avslutning på
en måltid. Ett fantastiskt destillat när man vill unna sig något
alldeles extra.
FRAMSTÄLLNING: Cidern är gjord på 15 olika sorter utvalda
äpplen äpplen (70% bittra, 20% söta och 10% syrliga) och är
därefter dubbeldestillerad i en halvt sekel gammal, vedeldad,
kopparpanna. Årgång 1988 har lagrats på Oloroso sherryfat
och skapat en mjuk och rund calvados med en härlig touch av
russin och honung.
STORLEK: 700 ml
ALKOHOLHALT: 42%
PRIS: 1782 kr 3 flaskor/kolli

La Blanche de Christian Drouin

ART NR: 8700701
MARTIN & SERVERA: 796516
KARAKTÄR: Klar i färgen. Fruktig med tydlig, fräsch äppelkaraktär.
PASSAR TILL: Passar perfekt som ingrediens i cocktails men
också efter maten och då gärna "on the rocks".
FRAMSTÄLLNING: När appellationen "Calvados Pays d'Auge"
skapades 1942 fanns det inget krav på att destillatet skulle
lagras på fat. På den tiden var merparten av den Calvados
som konsumerades klar i färgen och kallades för "La Blanche".
Under åren har förändringar skett och idag är det ett krav
att destillatet lagras under minst två år på ekfat för att få
kallas Calvados. La Blanche de Christian Drouin är en hyllning
till dåtiden och dess traditioner. Det är ett rent och fruktigt
äppeldestillat framställd av drygt 30 olika äppelsorter och
därefter dubbeldestillerat i kopparpanna.
STORLEK: 700 ml
ALKOHOLHALT: 40%
PRIS: 370 kr 6 flaskor/kolli

Christian Drouin Pommeau de Normandie
ART NR: 7777601
MARTIN & SERVERA: 796532 MENIGO: 724467
KARAKTÄR: Bärnstensfärgad. Djup, komplex doft av fikon,
mogna äpplen, banan och russin med en viss “Botrytis” känsla. Smaken börjar milt och fruktigt för inom kort ta rejäl fart
och övergå till en robust karaktär av sherryfat. Trots fattoner
glänser de fruktiga äppeltonerna igenom och avslutningen är
lång och magnifik.
PASSAR TILL: Äppeldesserter men som dessertvin passar den
också utmärkt till bakverk och fruktdesserter - eller mer traditionellt till nötter, fikon, dadlar och mörk, bitter choklad.
FRAMSTÄLLNING: Pommeau de Normandie framställs genom
att blanda en del ettårigt äppelbrännvin med två delar färskpressad äppelmust. Enligt regelverket måste drycken lagras
minst 14 månader på franska ekfat. Christian Drouin har dock
betydligt större krav än så. Denna Pommeau är ett giftermål
där 50% lagrats under 14 månader och resterande del ända
upp till 5 år för att addera större komplexitet.
STORLEK: 700 ml
ALKOHOLHALT: 17%
PRIS: 210 kr 6 flaskor/kolli
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Christian Drouin Coeur de Lion 1978

ART NR: 4026401
MARTIN & SERVERA: 796540
KARAKTÄR: Stor, mogen och fruktig doft av röda äpplen,
körsbär, rosor, cederträ, smörkola och mylla. Smakerna smyger sig på i början med rena, fruktiga toner. Efter hand ökar
intensiteten och frukten övergår till moget rostade toner av
sherryfat, choklad och nötter för att slutligen mynna ut i en
lång och lätt eftersmak av läder och kaffe.
PASSAR TILL: Fantastisk avec och en perfekt avslutning på en
måltid, gärna tillsammans med en mörk chokladtryffel.
FRAMSTÄLLNING: Cidern är gjord på 15 olika sorter av
utvalda äpplen (70 % bittra, 20 % söta och 10 % syrliga) och är
därefter enkeldestillerad i en halvt sekel gammal, vedeldad,
kopparpanna. Årgången 1978 lagrats huvudsakligen på Calvadosfat vilket skapat en rund och mjuk Calvados med stort
djup och mycket komplex karaktär.
STORLEK: 700 ml
ALKOHOLHALT: 42%
PRIS: 2552 kr 6 flaskor/kolli

Le Gin de Christian Drouin

ART NR: 8050201
MARTIN & SERVERA: 784488 MENIGO: 720085
KARAKTÄR: Kryddig, något blommig doft med inslag av enbär, kardemumma, ingefära, citrusskal´, anis och färska örter.
Ett hantverksmässigt mästerverk från Normandie!
PASSAR TILL: Perfekt som ingrediens i cocktails men även
solitär som en digestif efter maten.
FRAMSTÄLLNING: Ett 20-tal olika äppelsorter används och
de är i regel små och bittra äpplen med lågt skördeuttag.
Detta är en s.k. “small batch gin” där varje flaska ingå i en
batch om totalt 2850 flaskor. Ett mästerverk där varje flaska är
handfylld, etiketterad och vaxförseglad.
STORLEK: 700 ml
ALKOHOLHALT: 42%
PRIS: 370 kr 6 flaskor/kolli

Christian Drouin Cidre Bouché Brut de Normandie

ART NR: 8280401
MARTIN & SERVERA: 790378 MENIGO: 705922
KARAKTÄR: Torr, frisk, elegant och smakrik cider med struktur och en härlig underliggande sötma.
PASSAR TILL: Perfekt som välkomstdrink samt till rätter av
fisk, ljust kött och paj.
FRAMSTÄLLNING: Äpplena kommer från egna odlingar i Pays
d’Auge. Totalt använder man 30 olika äppelsorter, huvudsakligen Bisquet, Bedan, Petit Joly och St-Martin. 70% av äpplena
är bittra med mkt tanniner, 20% söta och 10% syrarika.
Tillverkningen sker på traditionellt vis där man utvinner ca
650 kg must från 1 ton äpplen. Musten får sedan oxidera och
jäsa långsamt tills större delen av fruktsockret jäses bort. En
andra jäsning sker på flaska för att ge produkten dess slutgiltiga karaktär.
STORLEK: 750 ml
ALKOHOLHALT: 4,5%
PRIS: 69 kr 12 flaskor/kolli

COGNAC | ROM | FRANKRIKE | KUBA | H.Mounier | T.B.N République

H. MOUNIERs historia börjar år 1858 när den dåvarande kaptenen i den
franska handelsflottan Henri Mounier bestämde sig för att exportera cognac
till Europa. Ett decennium senare och i takt med efterfrågan tog man steget
att bli ett cognacshus och sedan år 1874 sker destillering, lagring, blandning

och buteljering under egen regi. H. Mounier finns idag representerat i drygt
50 länder och leds av Christophe Juarez och av ”Maître de Chai” (källarmästaren) Mickaël Bouilly. Till sitt förfogande har de tillgång till eaux-de-vie
och cognac från husets nio lagringskällare som rymmer ca 25 000 ekfat.

Fer à Cheval Cognac V.S.O.P.

ART NR: 32001
KARAKTÄR: Stor doft med tydliga inslag av torkad aprikos,
vanilj, nougat, rostad mandel, choklad och apelsin. Här finner
man en fyllig och komplex smak med inslag av fat, vanilj,
nougat, kanderade apelsinskal, choklad och te. En viss trevlig
sötma kan anas i avslutningen som är lång och välbalanserad.
PASSAR TILL: Avnjutes företrädesvius solitär som avec eller
varför inte framför en brasa som avkoppling.
FRAMSTÄLLNING: Detta är en blend som består av mer än
70 olika sorters eaux-de-vie från Grande Champagne, Petite
Champagne och Fins Bois som lagrats mellan 6 till 12 år.
STORLEK: 700 ml
ALKOHOLHALT: 40%
PRIS: 389 kr 6 flaskor/kolli

THE BRAND NEW REPUBLIQUE har sitt ursprung i den afrikanska
ögruppen Maskarenerna som ligger i Indiska Oceanen. Rom är idag en
av de mest utbredda och populära spritdryckerna och möjligtvis också en
av de mest komplexa men den enorma bredd som finns idag, allt från vit
olagrad sprit till fleråriga lagrade varianter. Rom har en unik förmåga

T•B•N – Republique Gran Añejo 3 Años

ART NR: 59401, Strl 700 ml
KARAKTÄR: Trevlig och välbalanserad doft med inslag av
fat, farinsocker, torkad frukt, choklad och vanilj. Smaken är
medelfyllig och har en ursprungstypisk karaktär där torkade
aprikoser, smörkola, apelsinskal, mörk choklad och arrak gifts
samman i en behaglig kombination.
PASSAR TILL: Passar utmärkt som avec och gärna till en kopp
kaffe i sann Kubansk anda men går lika bra att använda som
bas för läckra drinkar där man vill få fram en tydlig råvarukaraktär. Tips! Dark 'n' Stormy är en enkel men samtidigt läcker
drink som alla kan svänga ihop. Fyll ett glas med is och addera
1 del rom och 3 delar Ginger Beer. Stänk i några droppar angostura bitter och lägga i en limeklyfta.
FRAMSTÄLLNING: Framställd av melass och destillerad i enkelpanna. Ingående rom är lagrad under minst tre år på fat av
amerikansk ek. .
ALKOHOLHALT: 40%r
PRIS: 225 kr

att gifta sig väl med frukter av olika slag och det är ingen slump att några
av världens äldsta dokumenterade cocktails såsom Daiquiri och Mojito är
rombaserade och fortfarande tillhör några av de mest populära drinkarna
globalt.

T•B•N – Republique Mango

ART NR: 71601, Strl 700 ml
KARAKTÄR: Stor, inbjudande, fruktig doft med tydlig karaktär
av solmogen mango med inslag av vanilj.
PASSAR TILL: Som drinkingrediens, alternativt avnjutes solitärt
över is. Tips! Fyll en kanna med is och häll i 1 del The Brand
New Republique Mango och 3 delar SanPellegrino Limonata.
Addera några skivor röd grapefrukt och en kvist mynta.
FRAMSTÄLLNING: Basen är vit rom från öarna Mauritius och
Réunion som därefter smaksätts med mango för att ge produkten dess slutgiltiga karaktär.
ALKOHOLHALT: 32%r
PRIS: 199 kr
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LIKÖR | VERMOUTH | BITTER | ITALIEN | Lucano / Contratto

LUCANO 1894 grundades i den lilla staden Pisticci i södra Italien där
Pasquale Vena, 1894, framställde en speciell likör i sitt bageri, vilket var
starten för Amaro Lucano. I början av 1900-talet fick Amaro Lucano allt
större spridning i Italien då ryktet nådde allmänheten att det var dåvarande

kungafamiljens val. På 1950-talet återupptogs produktionen av grundarens
barn Leonardo och Giuseppe, efter åratal av råvarubrist. Idag drivs företaget av den 4e generationen. Sedan starten har ambitionen varit att producera
klassiska Italienska destillat av högsta kvalité, något som lever vidare idag.

Limoncetta di Sorrento

ART NR: X50080550702
MARTIN & SERVERA: 796854
KARAKTÄR: En frisk och fräsch likör med en naturlig, tydlig
doft och smak av citrus. Avnjutes företrädesvis väl kyld
alternativ över is. Passar också perfekt att använda som
drinkingrediens.
PASSAR TILL: Avnjutes företrädesvis väl kyld efter maten,
gärna över is alternativt i cocktails.
FRAMSTÄLLNING: Limoncetta Di Sorrento är en
hantverksmässig likör som framställs enligt de striktaste
lagarna där endast neutral alkohol, socker, vatten och Sorrento IGP citroner (geografiskt skyddad region) är tillåtna
ingredienser.
STORLEK: 500 ml
ALKOHOLHALT: 30%
PRIS: 188 kr 6 flaskor/kolli

CONTRATTO är Italiens äldsta producent av mousserande vin gjort på
traditionell metod med en andra jäsning i flaskan. De är också en av Italiens äldsta producenter av Vermouth där det första receptet går tillbaka till
1890-talet. Contrattos mousserande viner var det självklara valet för Vati-

Contratto Liquore Fernet

ART NR: X50080552601
KARAKTÄR: Kraftfull smak med lite sötma och tydlig malörtsbitterhet, inslag av pepparmynta, tjärpastill och salmiak.
PASSAR TILL: Fernet kan serveras som en digestif efter en
måltid men kan likväl också serveras ihop med en espresso.
I Italien är det vanligt förekommande att man blandar sin
Fernet med cola och is medan i San Francisco serverar barer
vanligtvis Fernet som ett skott, följt av en ginger ale chaser.
FRAMSTÄLLNING: Traditionellt hantverksmässig produktion
där Italiensk brandy får kallmacerera tillsammans med 33 olika
örter och kryddor. Några av kryddorna är myrra, lagerblad,
rörsocker, citronskal, kanel, saffran, rabarber, muskot, ingefära
och aloe. Druvbasen är 100% Cortese.
STORLEK: 700 ml
ALKOHOLHALT: 30%
PRIS: 345 kr 6 flaskor/kolli

124

kanstaten och många Europeiska kungahus i början på 1900-talet. Sedan
2011 drivs vinhuset av La Spinetta med den champagnetokiga vinmakaren
Giorgio Rivetti i spetsen. Hans mål och vision är att producera det absolut
bästa mousserande vinet i Italien, och han har just champagne som förebild.

ÖL | ITALIEN | Birra Baladin

BALADIN Teo Musso, mannen bakom Baladin föddes 1964 i Carrù, en
liten by i Langhe, Piemonte. Familjen har en lång tradition av att bruka jorden och hans far är vinmakare. 1986 öppnade Teo Le Baladin, en pub som
fokuserade på musik och öl. Efter att ha praktiserat med, Jean Louis Dits från

Baladin Isaac Birra Bianca

ART NR: 8919403
MARTIN & SERVERA: 768796 MENIGO: 721291
KARAKTÄR: Krämig, medvetet dimmig med jästiga citrus-toner följda av apelsinskal och örter.
PASSAR TILL: Passar utmärk som en mat med lite hetta,
skaldjur i alla dess former samt som sällskapsdryck, gärna
serverat i ett glas med en skiva citron.
FRAMSTÄLLNING: Bryggt på råvete, egen jäst, koriander och
apelsinskal.
STORLEK: 330 ml
ALKOHOLHALT: 5%
PRIS: 35 kr 12 flaskor/kolli

Brasserie à Vapeur och Christian Van Verbeerk från Chimay blev Teo sugen
på att börja brygga sin egen öl. 1996 föddes så Birrificio Le Baladin; tillsammans med ett antal andra italienska mikrobryggerier var Teo en viktig del av
den moderna italienska mikrobryggerirevolutionen.

Baladin Birra Nazionale

ART NR: 8663103
MARTIN & SERVERA: 789149 MENIGO: 721265
KARAKTÄR: Krämig, medvetet dimmig med jästa citrustoner
med inslag av apelsin och örter.
PASSAR TILL: Servera gärna till en ex .vis en moules frites
eller fish'n chips
FRAMSTÄLLNING: Nazionale är byggs uteslutande av Italienska råvaror. Humlen odlas i Cussanio, bara några kilometer från
bryggereiet. Förutom vatten, malt och humle är Nazionale
kryddad med bergamot och korianderfrön.
STORLEK: 330 ml
ALKOHOLHALT: 6,5%
PRIS: 37 kr 12 flaskor/kolli

Baladin Nora Birra Egizia

ART NR: 8109203
MARTIN & SERVERA: 785063 MENIGO: 720273
KARAKTÄR: Ren komplex och aromatisk med orientaliska
kryddor, ingefära och citrusfrukter.
PASSAR TILL: Passar till kryddig mat gärna libanesiskt eller
mexikanskt.
FRAMSTÄLLNING: Nora är bryggt på ekologiskt Kamut vete
samt myrra och ingefära.
STORLEK: 330 ml
ALKOHOLHALT: 6,8%
PRIS: 37 kr 12 flaskor/kolli

Barrels & Drums Ginger Beer

ENJOY WINE & SPIRITS utvecklar själva nya viner och
varumärken i samarbete med utvalda druvleverantörer. Med vår
gedigna erfarenhet och kompromisslösa kvalitetkontroll väljer vi
själva ut grundmaterialet till vinerna och bestämmer den slutliga
karaktären.

ART NR: 188303
MARTIN & SERVERA: 702399 MENIGO: 725102
KARAKTÄR: Söt smak med tydlig karaktär av ingefära med
inslag av citrusfrukt och äpple.
PASSAR TILL: Serveras kyld som sällskapsdryck, gärna i ett
glas med is.
FRAMSTÄLLNING: Kolsyrad, vinbaserad dryck med smak av
ingefära.
STORLEK: 330 ml
ALKOHOLHALT: 4,5%
PRIS: 17 kr 24 flaskor/kolli
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ALKOHOLFRITT VIN | SPANIEN | Barrels and Drums

ENJOY WINE & SPIRITS utvecklar själva nya viner och varumärken i
samarbete med utvalda druvleverantörer. Med vår gedigna erfarenhet

Barrels and
& Drums
Drums
Chardonnay
Chardonnay

ART NR: X50080539601
MARTIN&SERVERA: 762955 MENIGO: 715855
URSPRUNG: Spanien
KARAKTÄR: Friskt, torrt vin med en tydlig smak av
tropiska frukter och citrus. Lång och läskande eftersmak.
PASSAR TILL: Grillad fisk, lätta kycklingrätter.
DRUVSORT: Chardonnay 100%
VINIFIKATION: Vinet är framställt som ett vanligt vitt vin som
fått jäsa och lagras på ståltankar. Därefter har alkoholmolekylerna tagits bort med hjälp av vaccumdestillering, vilket är den
bästa metoden när det gäller att bevara så mycket smak som
möjligt från det ursprungliga vinet.
PRIS: 41 kr 6 flaskor/kolli

Barrels and Drums Sparkling Chardonnay

ART NR: X50080543601
MARTIN&SERVERA: 772400 MENIGO: 113506
URSPRUNG: Spanien
KARAKTÄR: Friskt, torrt, mousserande vin med en tydlig smak
av tropiska frukter och citrus. Lång och läskande eftersmak.
PASSAR TILL: Fest och aperitif. Grillad fisk, lätta kycklingrätter.
DRUVSORT: Chardonnay 100%
VINIFIKATION: Vinet är framställt som ett vanligt vitt vin som
fått jäsa och lagras på ståltankar. Därefter har alkoholmolekylerna tagits bort med hjälp av vaccumdestillering, därefter kolsyresatts och buteljeras vinet.
PRIS: 48 kr 6 flaskor/kolli
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och kompromisslösa kvalitetkontroll väljer vi själva ut grundmaterialet till
vinerna och bestämmer den slutliga karaktären.

Barrels and Drums Merlot

ART NR: X50080539701
MARTIN&SERVERA: 762948 MENIGO: 715859
URSPRUNG: Spanien
KARAKTÄR: Medelfylligt med inslag av röda bär och örter.
En liten strävhet ger vinet en fin längd och bra vinsmak.
PASSAR TILL: Grillat kött och pastarätter.
DRUVSORT: Merlot 100%
VINIFIKATION: Vinet är först framställt som ett vanligt vin, där
jäsning och lagring har skett på ståltankar. Därefter har alkoholen
tagits bort genom vacuumdestillering. Detta är det överläget
bästa sättet att behålla så mycket smak som möjligt från vinet
efter att alkoholmolekylerna har reducerats ner till ett minimum.
PRIS: 41 kr 6 flaskor/kolli

VATTEN | ITALIEN | S.Pellegrino

S. PELLEGRINO är ett naturligt mineralvatten från den pittoreska lilla
byn San Pellegrino Terme högt uppe i bergen ovanför Bergamo. Vattnets små pärlande bubblor och naturligt rika mineralitet har bildats efter
en 30-årig resa genom berget. År 1899 grundades S.Pellegrino som är ett
av de mest kända mineralvatten i världen och sägs vara dess motsvarig-

S.Pellegrino

het till champagne. Det naturliga mineralvattnet helt utan kolsyra heter
Acqua Panna, vars källa norr om Florens är känt för sin mjuka renhet
och höga kvalitet. Det grundades redan år 1564. Hela sortimentet är
klimatkompenserat och passar perfekt till mat och vin.

S.Pellegrino

KARAKTÄR: Lätt kolsyrad med små pärlande bubblor, perfekt till välstrukturerade viner och mat.

KARAKTÄR: Lätt kolsyrad med små pärlande
bubblor, perfekt till välstrukturerade viner och
mat.

ART NR: 4202
MARTIN&SERVERA: 400895 MENIGO: 718500
STORLEK: 50 cl
PRIS: 9,90 kr 24 flaskor/kolli

ART NR: 4205
MARTIN&SERVERA: 400903 MENIGO: 708497
STORLEK: 25 cl
PRIS: 6,90 kr 24 flaskor/kolli

ART NR: 4204
MARTIN&SERVERA: 614289 MENIGO: 102049
STORLEK: 100 cl
PRIS: 15,90 kr 12 flaskor/kolli

ART NR: 4206
MARTIN&SERVERA: 181552 MENIGO: 104938
STORLEK: 75 cl
PRIS: 12,90 kr 12 flaskor/kolli

S.Pellegrino PET

S.Pellegrino MAGNUM

KARAKTÄR: Lätt kolsyrad med små pärlande bubblor, perfekt till välstrukturerade viner och mat.
ART NR: 4101
MARTIN&SERVERA: 300509 MENIGO: 718535
STORLEK: 50 cl
PRIS: 9,90 kr (+pant) 24 flaskor/kolli

KARAKTÄR: Lätt kolsyrad med små pärlande bubblor, perfekt till välstrukturerade viner och mat.

ART NR: 4102
MARTIN&SERVERA: 247502
STORLEK: 100 cl
PRIS: 15,90 kr (+pant) 6 flaskor/kolli

ART NR: 4209
MARTIN&SERVERA: 400903 MENIGO: 708497
STORLEK: 150 cl
PRIS: 59,90 kr 6 flaskor/kolli

Acqua Panna

Acqua Panna

KARAKTÄR: Ett lätt och stilla mineralvatten,
perfekt till lätta delikata viner och maträtter.

KARAKTÄR: Ett lätt och stilla mineralvatten,
perfekt till lätta delikata viner och maträtter.

ART NR: 4701
MARTIN&SERVERA: 459354 MENIGO: 718523
STORLEK: 25 cl
PRIS: 6,90 kr 24 flaskor/kolli

ART NR: 4702
MARTIN&SERVERA: 459362 MENIGO: 718530
STORLEK: 50 cl
PRIS: 9,90 kr 24 flaskor/kolli

ART NR: 4703
MARTIN&SERVERA: 573063 MENIGO: 107621
STORLEK: 75 cl
PRIS: 12,90 kr 12 flaskor/kolli

127

SOFT DRINKS | ITALIEN | Sanpellegrino

SANPELLEGRINO Hemgjorda, läckra och törstsläckande Aranciata ingår i den italienska traditionen sedan 1932. Sanpellegrino
producerar en genuin och äkta dryck gjord av högkvalitativa frukter

Sanpellegrino Limonata

som valts ut med omsorg. Limonata, Aranciata och Aranciata Rossa
innehåller 16-20% fruktjuice vilket bidrar till dess unika och fräscha
smak.

Sanpellegrino Aranciata

KARAKTÄR: Ren, syrlig och frisk citronsmak.

KARAKTÄR: Sötsyrlig smak av
solmogna apelsiner.

ART NR: 4403
MARTIN&SERVERA: 458166 MENIGO: 721128
STORLEK: 20 cl
PRIS: 8,90 kr 24 flaskor/kolli

ART NR: 4401
MARTIN&SERVERA: 458158 MENIGO: 721116
STORLEK: 20 cl
PRIS: 8,90 kr 24 flaskor/kolli

ART NR: 4207
MARTIN&SERVERA: 876037 MENIGO: 107623
STORLEK: 33 cl
PRIS: 9,90 kr (+pant) 24 burkar/kolli

ART NR: 4208
MARTIN&SERVERA: 876060 MENIGO: 107622
STORLEK: 33 cl
PRIS: 9,90 kr (+pant) 24 burkar/kolli

Sanpellegrino Aranciata Rossa

Sanpellegrino Acqua Tonica

KARAKTÄR: Söt blodapelsinsmak
med tropiska inslag.
ART NR: 4407
MARTIN&SERVERA: 458190 MENIGO: 721139
STORLEK: 20 cl
PRIS: 8,90 kr 24 flaskor/kolli

KARAKTÄR: Fräsch smak av tonic med typisk
beska. Hela San Pellegrino-sortimentet är klimatkompenserat.
ART NR: 4405
MARTIN & SERVERA: 544155 MENIGO: 718532
STORLEK: 200 ml
PRIS: 8,90 kr 24 flaskor/kolli

ART NR: 4210
MENIGO: 114389
STORLEK: 33 cl
PRIS: 9,90 kr (+pant) 24 burkar/kolli

Sanpellegrino Chinotto

KARAKTÄR: Söt kryddig citrusdryck med en
ton av malört. Hela San Pellegrino-sortimentet
är klimatkompenserat.
ART NR: 4406
MARTIN & SERVERA: 544148 MENIGO:
757677
STORLEK: 200 ml
PRIS: 8,90 kr 24 flaskor/kolli
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Sanbittèr

KARAKTÄR: Pärlande, söt, bitter smak med
inslag av blodapelsin, röda bär och malört
ART NR: 199901
MARTIN & SERVERA: 101316 MENIGO: 524561
STORLEK: 100 ml
PRIS: 6,90 kr 24 flaskor/kolli

