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Leverans- & betalningsvillkor
Produkterna i katalogen speglar vårt sortiment för
direktleverans under 2019. Kunden ansvarar för att
ha giltigt utskänkningstillstånd från behörig myndighet och åtar sig att snarast informera Leverantören om förändringar av tillståndets omfattning.
Vi reserverar oss för eventuella ändringar av sortimentet, tryckfel, prisändringar, årgångsbyten och
kolliändringar.
För dagsaktuell information, kontakta din
säljare eller besök oss på webben!
Leverans
Leverans sker alla vardagar enligt överenskommelse eller enligt
specifikationerna nedan:
• Ordinarie fraktavgift är 500 sek ex moms
• Produkter under 130 sek ex moms säljs
endast per helkolli
• Leveranser är fraktfria vid beställning av 10 kolli
eller 5’000 sek ex moms (exklusive POS)

Stockholm
Vid orderläggning före kl 11.30 kan leverans ske normalt dagen
efter.
Övriga landet
Leverans sker enligt vår distributörs schema, 1-2 dagar per
vecka. Vid orderläggning före kl 10.00 kan leverans ske normalt
två dagar senare, dock beroende på vilken leveransdag som är
aktuell för din ort. Kontakta din säljare eller Order för information om vilka orderdagar som är aktuella. Säsongsvariationer
kan förekomma.
Reklamationer
Samtliga reklamationer ska ske senast inom 5 arbetsdagar
efter leveranstillfället för att ersättning ska utgå.
Synliga leveransskador och leveransbrist ska antecknas på
fraktsedel vid leveranstillfället och vara underskriven av chaufför. Vid kvalitetsreklamationer, notera
alltid årgång samt LOT-nummer.
Betalningsvilkor
Betalningsvillkor 10 dagar från och med dag efter
orderdag. Är restaurangen obemannad vid leveranstillfället
debiteras kunden för extra utkörning. Dröjsmålsränta debiteras
med 18 %.

• POS levereras endast på ordrar innehållande
produkter från respektive varumärke

Välkommen till We & Wine!
We & Wine och Vinovativa erbjuder varsin sida av dryckesspektrumet i denna inspirationskatalog. Det är
bara att vända på den, för att upptäcka en annan dryckesvärld. Det är inte bara den första gemensamma produktkatalogen vi presenterar, utan även We & Wines första katalog sedan namnbytet 2018.
Vårt gemensamma sortiment har både djup och bredd. Vi arbetar idag med nästan 100 producenter
runtom i världen och kan erbjuda dig viner från vitt skilda ursprung och regioner i alla olika prislägen.
Många med starkt hållbarhetsdriv, vilket vi berättar mer om nedan.
Tillsammans är vi stolta över att kunna erbjuda dig drycker från de minsta, nischade kultproducenterna
till stora internationella varumärken – och som tillägg till vårt gedigna vinutbud även ett stort urval av
spritsorter av hög kvalitet. Vissa har varit del av vårt utbud i årtionden, andra är nykomlingar. Vi arbetar
outtröttligt med vårt sortiment, vilket är anledningen till att vi vill presentera denna katalog som en ögonblicksbild av vårt sortiment just nu.
Vi hoppas du kommer läsa vår produktkatalog med samma iver som vi känner när vi träffar på en ny producent som har ’det’, och med samma nervpirrande glädje som vi upplever när en ny producent tar plats
i vår portfölj och i våra glas. Någon som på sitt sätt representerar det starkaste kortet från sitt ursprung
eller sin stil.
Välkomna till vår vinvärld!

Kontakt
Vi sitter centralt beläget i Stockholm med närhet till Stockholms restauranger och barer. På så vis kan vi enkelt möta era behov
och finns lättillgängliga. I anslutning till våra kontorslokaler har vi en egen vinkällare där vi gärna anordnar vinprovningar och
aktiviteter.

Vi på We & Wine och Vinovativa är passionerade för

Vi jobbar ständigt med att utveckla vår portfölj med ekolo-

vin. Samtidigt är vi medvetna om att vår verksamhet som

giska produkter och är stolta över att idag ha ett gediget utbud

vinimportörer har en påverkan på vår miljö och på vår om-

av ekologiskt certifierade viner, samt biodynamiskt certifierade

värld. Därför strävar vi efter att i alla skeden försöka välja ett

viner. Vi har även ett urval av produkter med etiska hållbar-

så klimatsmart och hållbart tillvägagångssätt som möjligt. Vi

hetscertifieringar som Fairtrade och Fair for Life.

samarbetar med våra producenter och uppmuntrar och upp-

Hållbar vinproduktion är ett komplext område, och sätten

märksammar deras lokala projekt för förbättring av miljön samt

att sträva för ett socialt och miljömässigt hållbart sätt att

Vårt säljteam finns även i Göteborg och Skåne (Helsingborg). Nedan finner du kontaktinformation till din lokala säljare.
Vi levererar även via grossist samt till Nores.
För frågor om vårt utbud eller om vår
produktkatalog, kontakta:
Christian Monteil			
Lars Öjerbäck			
Sales Manager HoReCa 		
Sales Director HoReCa
Lars Öjerbäck
070 713 48 45			
0708 92 24 06
0708 92 24 06
christian@vinovativa.se		 lars.ojerback@weandwine.se
lars.ojerback@weandwine.se
Marco Bevilacqua			
Patrik Eklund
Säljare, Göteborg			
Säljare, Stockholm
076 112 00 77			
0708 71 25 39
marco@vinovativa.se		 patrik.eklund@weandwine.se

arbetarnas förutsättningar. Det är bland annat därför vi har ta-

producera vin är många. För att göra det enklare för dig att

git fram denna produktkatalog till er med en långsiktig vision,

hitta det du söker i vår katalog har vi därför valt att märka ut

utan att trycka varken årgångar eller priser. Katalogen är en in-

de produkter som har en ekologisk eller etiskt märkning med

blick i vårt sortiment, och källa till inspiration, men dagsaktuell

en symbol. För att möta en ökad efterfrågan av veganvänligt

information hittar ni på våra webbsidor.

vin, har vi även lagt till en symbol för de viner som producerats

Therese Tallgren			
Säljare, Stockholm			
072 511 62 33			
therese@vinovativa.se		

amfori BSCI. Deras uppförandekod syftar till att säkra och stär-

Vi lyfter gärna fram alla de olika initiativ som våra producen-

ka arbetarnas villkor i globala leverantörskedjor, och omfattar

ter runt om i vinvärlden engagerar sig i, så tveka inte att fråga

även miljöhänsyn och affärsetik.

oss eller läsa mer på webben om du vill lära dig mer.

Besöksadress: Linnégatan 89 D, 115 23 Stockholm

Tina Söderholm
Ordermottagare/Innesälj
08-555 292 00
order@weandwine.se

Henrik Franchetti
Säljare, Skåne
0708 71 25 40
henrik.franchetti@weandwine.se

We&Wine
Orderläggning
08-555 292 00
order@weandwine.se
www.weandwine.se

Hållbarhet är dock en fråga som är större än miljöpåverkan:

utan produkter från djurriket inne i vineriet. Vi vill däremot vara

den sociala aspekten är minst lika viktig. Som leverantörer till

transparenta med att vissa viner inte är vegancertifierade, vilket

Systembolaget följer vi riktlinjerna för inköp-och hållbarhets-

innebär att djur eller djurprodukter kan finnas i vingården, t.ex.

frågor och vi omfattas av Business Social Compliance Initiative,

i form av naturgödsel.

Våra märkningar
EKO

Ekologiskt
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Veganvänligt

Begränsad upplaga

H

Hållbarhet
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FRANKRIKE / CHAMPAGNE / CHAMPAGNE TAT TINGER

CHAMPAGNE

FRANKRIKE / CHAMPAGNE / CHAMPAGNE TAT TINGER

Champagne Taittinger
Champagne Taittinger är ett av de äldsta husen i Champagne med anor från 1734. Det ägs och drivs idag
av familjen Taittinger, som ett av få Champagnehus där familjemedlemmarna vars namn pryder etiketten fortfarande har en aktiv roll. Den fantastiska kvaliteten har gjort Champagne Taittinger till ett av de
mest omtyckta champagnemärkena i Sverige och deras bubblor finns ofta i glasen när det finns något
att fira: inte minst på Nobelbanketten där deras cuvéer serverats vid flera tillfällen. Familjen Taittinger
låter chardonnaydruvan spela huvudrollen, vilket ger en elegant och frisk stil som är ärlig mot sin terroir.

Brut Réserve

H

Champagne

Champagne

Chardonnay, Pinot Noir,
Pinot Meunier

Chardonnay, Pinot Noir,
Pinot Meunier

Elegant, torr och fruktig smak av grönt
äpple, brioche, citrus och mineral med
lång eftersmak och fin mousse.

Inslag av rostat bröd och mogna röda
bär. Medelfyllig, frisk och mycket fruktig
smak, med krämig mousse.

Vinifikation: Vinifieras i ståltank och
jäser en andra gång på flaska före degorgering.

Vinifikation: Vinifieras i ståltank,
rött vin av Pinot Noir adderas och
vinet jäser en andra gång på flaska
före degorgering

Lagring: 3 år på jästfällningen
Dosage: 9 g/l
Art.nr: 742202
Storlek: 12x375 ml
Art.nr: 990026001
Storlek: 6x750 ml
Art.nr: 8732706
Storlek: 3x1500 ml
Art.nr: 742208
Storlek: 1x3000 ml
Art.nr: 8732709
Storlek: 1x6000 ml
Art.nr: 8732710
Storlek: 1x9000 ml
Storlek: 1x15000 ml Art.nr: 8732712

Nocturne Sec
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Brut Prestige Rosé

Lagring: 4 år på jästfällningen
Dosage: 9 g/l
Storlek: 6x750 ml
Art.nr: 789801
Storlek: 12x375 ml
Art.nr: 789802

H

Nocturne Sec Rosé

Champagne

Champagne

Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier

Pinot Noir, Chardonnay

Halvtorr, mycket fruktig och frisk smak.
Fin mousse och lång eftersmak.

Fruktig doft av röda, solmogna sommarbär. Fin mousser och lång längd.

Vinifikation: Vinifieras i ståltank och
jäser en andra gång på flaska före
degorgering.

Vinifikation: Vinifieras i ståltank, rött vin
av Pinot Noir adderas och vinet jäser en
andra gång på flaska före degorgering.

Lagring: 4-5 år på jästfällningen
Dosage: 17,5 g/l
Storlek: 6x750 ml
Art.nr: 759701

Lagring: 4-5 år på jästfällningen
Dosage: 17,5 g/l
Storlek: 6x750 ml Art.nr: 7735901

H

H
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FRANKRIKE / CHAMPAGNE / COMTES DE CHAMPAGNE

Årets Nobelchampagne 2018

Brut Millésimé

Folies de la Marquetterie

Champagne

Champagne

Pinot Noir, Chardonnay

Pinot Noir, Chardonnay

Elegant vin med krispig syra och toner av
röda äpplen, citrus, krita, brioche och hasselnöt. Krämig mousse och lång eftersmak.
70% Grand Cru och 30% Premier Cru.
Vinifikation: Vinifieras i ståltank och
jäser en andra gång på flaska före
degorgering.
Lagring: 5 år
Storlek: 6x750 ml
Storlek: 3x1500 ml

Dosage: 9 g/l
Art.nr: 787101
Art.nr: 8703706

H

Torr, frisk med toner av persika, blodgrape och inslag av rostad brioche och
vailj. Fin mousse och längd.

Comtes de Champagne
Comtes de Champagne skapades som en hyllning till grevarna i Champagne, och är ett av de tidigaste
exemplen av Blanc de Blancs. Druvorna kommer från Grand Crubyarna Avize, Chouilly, Cramant,
Mesnil-sur-Oger och Oger i Côte des Blancs. Flaskorna lagras sedan i svalkan i de Världsarvsklassade
kalkstenskällarna i Saint-Nicaise i Reims, innan de ser dagens ljus.

Vinifikation: Vinifieras i ståltank och
30% av vinet lagras på ekfat. Jäser en
andra gång på flaska före degorgering.
Lagring: 5 år
Storlek: 6x750 ml

Dosage: 9 g/l
Art.nr: 8123201

H

Comtes de Champagne
Grands Crus
Blanc de Blancs
Champagne

Champagne
Chardonnay, Pinot Noir
Elegant, mycket frisk smak med citrus,
mineral och exokist frukt. Fin mousse
och lång längd.
Vinifikation: Vinifieras i ståltank och
jäser en andra gång på flaska före
degorgering.
Lagring: 5 år
Storlek: 6x750 ml

Frisk, elegant, citrondriven smak med hint
av anjourpäron, hasselnöt och mineral,
med en fin mousse och lång, rik eftersmak.
Vinifikation: Vinifieras i ståltank och
5% lagrat på ekfat. Jäser en andra
gång på flaska före degorgering.
Lagring: 8-10 år
Storlek: 6x750 ml
Storlek: 3x1500 ml
Storlek: 1x6000 ml

Champagne
Chardonnay, Pinot Noir

Chardonnay

Prélude Grands Crus

Comtes de Champagne
Rosé

Dosage: 9 g/l
Art.nr: 90301016
Art.nr: 990040906
Art.nr: 7597809

Rik smak med inslag av mineraler,
gula persikor, smultron och rött äpple.
Fin mousse och lång längd.
Vinifikation: Vinifieras i ståltank, rött
vin på Pinot Noir adderas och vinet
jäser en andra gång på flaska före
degorgering.
Lagring: 8-10 år
Storlek: 6x750 ml

Dosage: 9 g/l
Art.nr: 7773501

Dosage: 9 g/l
Art.nr: 8808201

H

Champagne Taittinger äger en för Champagne
ovanligt stor andel vingårdar, 288 hektar. De är certifierade enligt hållbarhetsstyrningen VDE (Vin Durable en Champagne) och var även det
första champagnehuset som certifierades enligt hållbarhetsscertifieringen Haute Valeur Environmentale (HVE).
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2007 är
den 35:e årgången
som lanserats av
Comtes de Champagne
Blanc de Blancs sedan
premiärårgången
1952
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POS MATERIAL

POS MATERIAL

CHAMPAGNE TAITTINGER

Bildgalleri

– POINT OF SALES MATERIAL
Ref.

Produkt - ordinarie sortiment

Antal per kolli

Pris per styck
ex moms

1

18526 Taittinger glass 16 cl

24

25

2

15604 Inox bottle stopper

10

25

3

17115 Sommelier´s Grey Aprons

1

200

4

19491 Grey Sommeliers Knife

10

25

5

12591 Odyssey Acrylic Bucket

6

100

6

12597 Odyssey Acrylic Coolers

4

250

7

13881 Odyssey Alu Bucket

3

250

Ref. 1 - 18526 Taittinger
glass 16 cl

Ref. 2 - 15604 Inox bottle
stopper

Ref. 3 - 17115 Sommelier´s Grey
Aprons

Ref. 4 - 19491 Grey
Sommelier’s Knife

Ref. 5 - 12591 Odyssey
Acrylic Bucket

Ref. 6 - 12597 Odyssey
Acrylic Coolers

Ref. 7-13881 Odyssey Alu
Bucket

Ref. 8 - 14597 Plastic
Glass Outdoor Flûte 15cl

Ref. 9 - 13408 Mouth Blown
Glass 30 cl : ‘L’Instant Taittinger’

Ref. 10 - 18878 Blanket

Ref. 11 - 12596 Odyssey
Inox Steel Cooler

Ref. 12 - 14812 Odyssey
Inox XL Cooler

Produkt - specialsortiment
8

14597 Plastic Glass Outdoor Flûte 15cl

24

25

9

13408 Mouth Blown Glass 30 cl : ‘L’Instant Taittinger’

24

150

10

18878 Blanket

15

200

11

12596 Odyssey Inox Steel Cooler

2

700

12

14812 Odyssey Inox XL Cooler

2

1500

• Samtliga produkter säljs i jämna kolliantal enligt ovan.
• POS levereras med vanlig order vid köp av produkter från Champagne Taittinger eller direkt av din säljare.
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VIN / ARGENTINA / MENDOZA / FAMILIA ZUCCARDI

VIN / ARGENTINA / MENDOZA / FAMILIA ZUCCARDI

ARGENTINA

Santa Julia Orgánic
Chardonnay

Santa Julia Orgánic
Cabernet Sauvignon

Mendoza

Mendoza

Chardonnay

Cabernet Sauvignon

Smak av citrus, friska gröna äpplen och
tropisk frukt.

Medelfylligt med smak av svarta vinbär,
mörka körsbär och torkade kryddor.

Vinifikation: Druvorna avstjälkas,
krossas och vinifieras på ståltank.

Vinifikation: Druvorna avstjälkas,
krossas och vinifieras på ståltank.

Lagring: Rostfria ståltankar
Art.nr: 990097201
Storlek: 6x750 ml

Lagring: Rostfria ståltankar
Art.nr: 990097301
Storlek: 6x750 ml

EKO

H

EKO

Santa Julia Brut
Blanc de Blancs

Serie A Malbec
Mendoza

Mendoza

Malbec

Chardonnay
Fruktig smak med inslag av gula äpplen
och citrus.
Vinifikation: Druvorna jäser till stilla
vitt vin och andra jäsning sker med
charmatmetoden.
Lagring: Rostfria ståltankar
Storlek: 12x750 ml

H

Art.nr: 77880112

Etisk certifierat: Fair For Life by IMO

H

Smak av mörka plommon och körsbär
med inslag av choklad och svartpeppar
och tobak och med balanserad strävhet.
Vinifikation: Druvorna avstjälkas och
krossas. Macererar i 7 dagar före traditionell vinifering. Jäser på temperturkontrollerad ståltankar.
Lagring: Franska ekfat
Storlek: 6x750 ml
Art.nr: 704390112

H

Uco Valley

Familia Zuccardi
Familia Zuccardi från Mendoza, Argentina, är en av landets mest innovativa och prisade vinproducenter.
Vinproducenten Familia Zuccardi grundades av Alberto Zuccardi i början av 1960-talet, då han lät anlägga en 16 hektar stor vingård. Alberto experimenterade med konstbevattningssystem – en nödvändighet
i regionen Mendoza, som har ett klimat präglat av torka. Med åren har produktionen växt och Familia
Zuccardi är idag Argentinas största familjeägda vinodlare. Utöver vineriet i Maipú, som nu kallas Bodega
Santa Julia, har de nyligen öppnat ett vineri i höglänta Uco Valley. Här tillverkas familjens toppviner, som
närmar sig hundra poäng hos internationella vinkritiker och tävlingar.
Idag drivs verksamheten i andra generationen av José Alberto Zuccardi, tillsammans med hans barn.
Sebastián Zuccardi är tredje generationens Zuccardi som under de senaste åren blivit en av Sydamerikas
mest hyllade vinmakare.
Familia Zuccardis erbjudande sträcker sig från prisvärda ekologiskt och etiskt certifierade viner från
Bodega Santa Julia till premiumviner från Uco Valley. Zuccardi ger en ny bild av vad Argentina kan ge, när
förutsättningarna är som bäst och ambitionerna som högst!
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Q Chardonnay

Q Malbec

Mendoza

Mendoza

Chardonnay

Malbec

Medelfylligt vitt vin med noter av
persika, päron och gula äpplen och
fin mineralitet samt inslag av ek.
Lång eftersmak.

Mycket fruktigt smak av björnbär och
blåbär, inslag av ek, noter av tobak och
mörk choklad. Fina tanniner och lång
eftersmak.

Vinifikation: Druvorna avstjälkas och
krossas. Jäser i ekfat och cementtankar
och slutlagras på jästfällningen utan
att genomgå malolaktisk jäsning.

Vinifikation: Tankarna fylls med hjälp av
gravitationen och jäser med inhemsk jäst
och och macererar med skalen i 25 dagar
under kontinuerlig pigeage.
Genomgår malolaktisk jäsning och slutlagras på ekfat och cementtankar.

Lagring: Ekfat och cementtankar
Art.nr: 7526701
Storlek: 6x750 ml

H

Lagring: Ekfat och cementtankar
Storlek: 6x750 ml
Art.nr: 7487801

H
WE & WINE
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VIN / ARGENTINA / MENDOZA / FAMILIA ZUCCARDI

Q Cabernet Sauvignon

V I N / AU S T R A L I E N / H U N T E R VA L L E Y / M A R G A N E S TAT E

AUSTRALIEN

Concreto

Mendoza

Mendoza

Cabernet Sauvignon

Malbec

Smakrik och kryddig, mörk kryddig frukt
med toner av cassis, björnbär
och peppar. Lång längd.

Medelfyllig, komplex, koncentrerad mörk
frukt av björnbär med kryddiga toner med
balanserande syra och lång längd.

Vinifikation: Tankarna fylls med hjälp
av gravitation druvklasarna och jäser
med inhemsk jäst och och macererar
med skalen i 20 dagar under kontinuerlig
pigeage. Genomgår malolaktisk jäsning
och slutlagras på ekfat.

Vinifikation: Vinifieras helt på cemtenttankar med inhemsk jäst. Macererat
med skalen (hälften med hela klasar) i
20 dagar. Genomgår malolaktisk jäsning
och slutlagring på cementtankar.

Lagring: Ekfat
Storlek: 6x750 ml

Art.nr: 990097701

Lagring: Cement
Storlek: 6x750 ml

H

H

Polígonos Cabernet Franc

Tito Zuccardi

Art.nr: 990093401

Mendoza

Mendoza

Cabernet Franc

Malbec, Cabernet Sauvignon,
Ancellotta

Medelfyllig, smakrik och kryddig,
men toner av björnbär, svarta vinbär
och svartpeppar. Lång längd.
Vinifikation: Vinifieras i cementtankar
med inhemsk jäst. Macererar i 20 dagar
och slutlagras.
Lagring: Ekfat 2500l
Storlek: 6x750 ml
Art.nr: 990082501

H

Torrt, fylligt, frisk höghöjdssyra med fin
elegant tanninstruktur, inslag av björnbär,
enbär, lingon, florala toner och rostad ek.
Lång längd.
Vinifikation: Druvsorterna vinifierades
separat med stjälkarna och jäsningen
skedde i rundade betongkar med hjälp
av naturliga jäststammar innan den
malolaktiska jäsningen tog vid.
Lagring: Franska ekfat 12 månader
Storlek: 6x750 ml
Art.nr: 7776501

H
Malamado Malbec
Mendoza
Malbec
Sött och fruktigt vin med smak av mörka
plommon, torkade fikon, nötter och
marmelad och inslag av torkade kryddor.
Malbec i portvinsstil.
Vinifikation: Jäsningen avbryts genom
tillsättning av Brandy för att behålla den
naturliga sötman.
Lagring: Franska ekfat under 24 Månader
Art.nr: 7617901
Storlek: 6x750 ml

H
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Vi tar löpande
in små volymer av
Zuccardis toppviner.
Håll utkik på vår webb,
eller fråga din säljare
om att boka en
allokering!

Margan Estate

Margan Estate
1997, efter tjugo års erfarenhet på Tyrrell’s
bestämde sig Andrew för att förverkliga sin dröm
om ett eget vinhus som han helt enkelt döpte till
Margan, men redan 1989 planterade Andrew och
hans fru Lisa två hektar i Broke Fordwich, en subregion i Hunter Valley. Succesivt har the Margans
kunnat köpa in vingårdar området. Idag äger
Margan Estate 130 hektar vingårdar med gamla
vinrankor.
Jorden i Broke är varierande med inslag av
röd vulkanisk sandblandad lera, proppfull med
mineraler som vinstockarnas långa rotsystem
mer än gärna suger i sig. Med sitt relativt svala
och fuktiga klimat stormtrivs druvan semillon i
Hunter Valley.

Estate Semillon
Hunter Valley
Semillon
Fruktigt och friskt med inslag av citrusskal, citron och något tropiska toner.
Vinifikation: Druvorna avstjälkas
och selekteras och krossas. Musten
jäser i temperaturkontrollerade
rostfria ståltankar.
Lagring: Rostfria ståltankar
Storlek: 12x750 ml
Art.nr: 555501

WE & WINE
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V I N / C H I L E / C A S A B L A N C A VA L L E Y / V I Ñ A V I S TA M A R

CHILE

Viña Vistamar
Viña Vistamar har stort fokus på friska, lätta och
ursprungstypiska viner som speglar det unika
klimatet som närheten till Anderna och Stilla
havet i Chile ger. Vistamar har från start
engagerat sig i hållbarhetsarbete och var först
med att certifieras enligt ’Sustainability of Chile’s
standards i samtliga områden. De strävar efter
en hållbar aktivitet både med avseende på miljö,
sociala aspekter och ekonomi.

Reserva Semillon
Casablanca Valley
Semillon, Sauvignon Blanc
Friskt och fruktigt med inslag av
persika, mango och äpplen samt
florala inslag.
Vinifikation: Druvorna avstjälkas och
pressas och låts sedan macerera med
skalen i 5 timmar och genomgår sedan
alkoholjäsning på låg temperatur med
utvalda jäststammar.
Lagring: Rostfria ståltankar
Storlek: 12x750 ml
Art.nr: 370801

H
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VIN / FRANKRIKE / ALSACE / ALBERT SCHOECH

FRANKRIKE

VIN / FRANKRIKE / ALSACE / ALBERT SCHOECH

Albert Schoech
Vineriet grundades 1840 av Albert Schoech och drevs vidare av familjen i generationer. Idag ingår vineriet
i kooperativet Cave d’Ingersheim som har sitt säte strax utanför Colmar.
Idag har Albert Schoech 72 hektar vinodlingar med varierad jordmån kring Ammerschwihr, som karaktäriseras av det mikroklimat som Vosgeserbergen ger. Här odlas flera olika druvsorter som visar på
områdets varierade och unika förutsättningar. Detta gör det möjligt att producera viner från enskilda
vingårdslägen, även från Grand Cru-klassade vingårdar. Utöver de torra stilla vinerna producerar Albert
Schoech Crémant och söta viner.
Samtliga druvor vinifieras för sig och pressas varsamt med pneumatiska pressar och jäsningsprocessen
sker i temperaturkontrollerade rostfria ståltankar.
Vinerna karaktäriseras av sin fräschör och ärliga stil gentemot regionens förutsättningar.

Albert Schoech Alsace

Alsace Pinot Gris

Alsace

Alsace

Chasselas, Muscat,
Riesling, Sylvaner

Pinot Gris

Fruktig, något aromatisk med inslag av
persika och bra fräschör.
Vinifikation: Druvorna, avstjälkas
selekteras och vinifieras på ståltank.
Lagring: Rostfria ståltankar
Storlek: 6x750 ml
Art.nr: 213501

Elegant och rik smak av melon, persika och toner av torkad frukt. En aning
restsötma.
Vinifikation: Druvorna pressas försiktigt
innan jäsningen som sker i ståltank. Vinet
vilar sedan på jästfällningen i ett par
månader innan buteljering.
Lagring: Rostfria ståltankar
Storlek: 6x750 ml
Art.nr: 7494801

Cremant d’Alsace
Brut Blanc de Blanc
Alsace
Riesling
Fräsch lättsam med fina små bubblor.
I smaken finner man toner av citrus
mineraler och en fin balanserad syra.
Vinifikation: Basvinet jäser en andra
gång på flaska och lagras på jästfällningen.
Lagring: Minst 12 månader på
jästfällningen
Storlek: 6x750 ml
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V I N / FRANKRIKE / BORDEAUX / CHÂTEAU L AROQUE

VIN / FRANKRIKE / BOURGOGNE / DOMAINE BILLAUD SIMON

Château Laroque

Domaine Billaud - Simon

Château Laroque överlevde franska revolutionen 1789 men inte den stora depressionen 1929 och dess
moderna historia börjar 1935 då familjen Beaumartin köpte egendomen. Succesivt har man byggt upp
slott och vingårdar och är idag den största enskilda vingården i Saint Emilion på 61 hektar, varav 27 är
klassade som Grand Cru Classé. Laroque är också ett av de arkitektoniskt mest imponerande slotten i
hela Bordeaux. Slottet ligger på platån i byn St Christophe de Bardes några kilometer öster om den medeltida staden Saint Emilion.
Saint Emilion är synonymt med druvsorten merlot som trivs i den kalkblandade lerjorden. Laroque är
planterat med mestadels merlot samt mindre delar cabernet franc samt cabernet sauvignon. Åldern på
vinstockarna är i snitt 35 år med en lott om 14 hektar som är hela 55 år.
Jäsning sker på cementtankar av olika storlek, temperaturkontrollerat och strikt övervakat. Varje druvsort
jäser för sig och lagras i ett drygt år innan blandning och ytterligare några månaders lagring. Lagring sker
på franska ekfat varav hälften är nya varje år.
Vinerna karaktäriseras av sin mörka plommonfrukt från merlot med kryddiga inslag från cabernet
inkapslade och av en lätt rostad ekskrud.

Domaine Billaud-Simon grundades 1855 av Charles Louis Noël Billaud efter att ha kommit tillbaka efter
de Napoleanska krigen. Han började plantera vinrankor på sin familjs ägor, och under tidigt 1900-tal tog
Billaud-Simon plats som en av de främsta producenterna i Chablis.
Traditionell vinmakning är i fokus, med naturlig jäst och naturlig övergång till malolaktisk jäsning.
Det är den fossilrika kimmeridgejordmånen som bidrar till den unika karaktär som chardonnay får i
Chablis. Domain Billaud-Simon äger idag cirka 20 hektar vingårdar i Chablis, inklusive små parceller
i Premier Cru och Grand Cru-klassade vingårdar. Utöver det tillverkar man regional Chablis från lägen i
utkanten av de högre klassade vingårdarna samt i Tête d’Or.
Vinerna från Billaud-Simon karaktäriseras av sin renhet och elegans. Ekfat används begränsat, så
även till vinerna från de Grand Cru-klassade vingårdarna som enbart får en kort lagringsperiod på ekfat
behåller en imponerande renhet, stringens och fräschör.

Château Laroque
Bordeaux
Cabernet Franc, Merlot,
Cabernet Sauvignon
Klar mörk, tät tegelröd färg. Smakrikt
utvecklat vin med balans, runda tanniner,
rostade toner och fin friskhet i tydlig bordeauxstil. Lång god eftersmak.
Vinifikation: Druvorna, avstjälkas,
krossas och selekteras och vinifieras var
för sig, svalt på betongkar.

Chablis

Chablis Tête d’Or

Bourgogne

Bourgogne

Chardonnay

Chardonnay

Frisk och elegant smak med inslag av
citrus, vit persika, och kalkiga mineraltoner.
Vinifikation: Druvorna avstjälkas och
selekteras manuellt. Druvorna pressas
varsamt med pneumatisk press. Genomgår jäsning och malolaktisk jäsning på
ståltank.
Lagring: Rostfria ståltankar
8-10 månder
Storlek: 12x750 ml

Art.nr: 990091001

Generös frukt med inslag av äpple,
citrus och anis. Insmickrande, mineralrik smak med frisk, delikat syra och inslag
av mint.
Vinifikation: Druvorna avstjälkas och
selekteras manuellt. Druvorna pressas
varsamt med pneumatisk press. Genomgår jäsning och malolaktisk jäsning på
ståltank.
Lagring: Rostfria ståltankar,
20% ekfat 12 månader
Storlek: 12x750 ml

Art.nr: 7535601

Lagring: Franska ekfat
Storlek: 6x750 ml
Art.nr: 7428301
Storlek: 24x375
Art.nr: 990006602

Chablis Premier Cru
Les Vaillons

Flera av våra topproducenter har mycket få flaskor av deras
topplägen som når Sverige. Billaud-Simon är ett exempel,
där vi har enstaka flaskor av äldre årgångar på lager, och
kan få förboka kommande årgångar. Fråga din säljare!

Bourgogne

Bourgogne

Chardonnay

Chardonnay

Torr, frisk smak, delikat blommigt
med inslag av kalkiga mineraltoner,
äpple och citrus.
Vinifikation: Druvorna avstjälkas och
selekteras manuellt. Druvorna pressas
varsamt med pneumatisk press. Genomgår jäsning och malolaktisk jäsning på
ståltank.
Lagring: Rostfria ståltankar &
ekfat 14-16 månader
Storlek: 12x750 ml
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Chablis Premier Cru
Montée de Tonnerre

Art.nr: 7122601

Torr, frisk, elegant smak med toner av
mogna gråpäron, äpplen, kalkiga mineraler, florala toner och lime. Lång eftersmak.
Vinifikation: Druvorna avstjälkas och
selekteras manuellt. Druvorna pressas
varsamt med pneumatisk press. Genomgår jäsning och malolaktisk jäsning på
ståltank.
Lagring: Rostfria ståltankar
14-16 månader Ståltank
Art.nr: 9124601
Storlek: 12x750 ml
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VIN / FRANKRIKE / BOURGOGNE / RENÉ BOUVIER

VIN / FRANKRIKE / BOURGOGNE / DOMAINE PROTHEAU

Nyhet!

Chablis Grand Cru Vaudésir
Bourgogne

Bourgogne

Chardonnay

Chardonnay

Torr, frisk och elegant smak med delikat
frukt, florala toner, kalkiga mineraltoner och citrus.

Frisk, kraftfull i sin elegans, koncentrerade
mineraltoner och smak av citrusfrukter och
stenfrukter

Vinifikation: Druvorna avstjälkas och
selekteras manuellt. Druvorna pressas
varsamt med pneumatisk press. Genomgår jäsning och malolaktisk jäsning på
ståltank.

Vinifikation: Druvorna avstjälkas och
selekteras manuellt. Druvorna pressas
varsamt med pneumatisk press. Genomgår jäsning och malolaktisk jäsning på
ståltank.

Lagring: Rostfria ståltankar
15-18 månder

Lagring: Rostfria ståltankar &
ekfat 15-18 månader

Storlek: 12x750 ml

Art.nr: 7482201

Storlek: 12x750 ml

Art.nr: 740760112

Marsannay Clos
du Roy vieilles vignes

Bourgogne

Pinot Noir

Pinot Noir

Elegant, komplex, med trydliga mineraltoner och koncentrerad ton av vilda
hallon, mörka körsbär och rostade
ektoner. Lång längd.
Vinifikation: Druvorna avstjälkas,
selekteras och krossas. Jäser under
kontrollerad temperatur och macererar
med skalen i 20 dagar. Efter vinifieringen
lagras vinet på ekfat.

I fyra generationer sedan 1910 har familjen Bouvier odlat vin i allra nordligaste Côtes de Nuits. Domainens
namngivare René Bouvier är dagens Bernard Bouviers far, det var René som såg till att domänen blev en
av de nya stjärnorna på Nuits himmel. Från Renés 12 hektar har Bernard nu utökat till 17 med en del nya
spännande appellationer. Fokus och hjärta ligger dock i norr från Dijon ner till Gevrey-Chambertin med
grannbyar som Chambolle-Musigny och Marsannay.
Bernard tog över 1992 med sikte på att göra bra viner ännu bättre. 2006 invigdes Bernards nya källare
precis norr om den lilla staden Gevrey. Med ett så lågt skördeuttag som endast 30 hl per hektar får han
härlig koncentration i vinerna och lång lagringpotential. Tack vare den långa familjetraditionen har man
vingårdar med ansenlig ålder, från 30 ända upp 80 år gamla vinstockar.
Fokuset är att producera viner med en tydlig adress och avspegla sin terroir och som Bernard uttrycker
det ”We seek to perpetuate the exceptional diversity of the terroir, by creating vibrant, living wines, wich
have a soul”.

Domaine Jean Francois Protheau i Côte Chalonnaise
i Bourgogne är ett lika klassiskt som modernt vinhus
med hjärtat i Rully i södra Bourgogne.

Pinot Noir
Elegant, rödbärig frukt med inslag av
vilda hallon, rosentoner och lingon samt
mineraler och lätt rostad ek.
Vinifikation: Druvorna avstjälkas,
selekteras och krossas. Jäser under
kontrollerad temperatur och macererar
med skalen i 20 dagar. Efter vinifieringen
lagras vinet på ekfat i 16 månader.
Lagring: Franska ekfat i 16 månader
Art.nr: 7637401
Storlek: 12x750 ml

WE & WINE

Elegant och komplext vin med mycket
koncentrerade toner av vilda hallon,
mineraler, rostad ek och kryddiga toner.
Lång eftersmak.
Vinifikation: Druvorna selekteras, krossas
och jäser kontrollerat med skalen under
20 dagar, följt av fatlagring.
Lagring: Franska ekfat (50% nya) 18 månader
Art.nr: 7485601
Storlek: 12x750 ml

Lagring: Franska ekfat (30% nya) 18 månader
Storlek: 12x750 ml
Art.nr: TBA

Domaine Protheau

Bourgogne

Gevrey-Chambertin Racines
du Temps Très vieilles vignes

Bourgogne

René Bouvier

Le Chapitre Suivant
Pinot Noir
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Chablis Grand Cru Les Clos

Rully Premier Cru
Les Grésigny
Bourgogne
Pinot Noir
Elegant, komplex röd och mörk frukt med
röda körsbärstoner och vilda hallon med
Florala toner och rostad ek. Lång längd.
Vinifikation: Efter försiktig pressning
sker jäsning på ekfat, varav en
begränsad del nya.
Lagring: Franska ekfat 228l 12-14 månader
Storlek: 12x750 ml
Art.nr: 561301

Gevrey-Chambertin La Justice
Bourgogne
Pinot Noir
Elegant, begynnande komplexitet, mineraltoner, mörka bär, rosor, rostade ektoner.
Frisk balanserad syra.
Lång längd.
Vinifikation: Druvorna avstjälkas,
selekteras och krossas. Jäser under
kontrollerad temperatur och macererar
med skalen i 20 dagar. Efter vinifieringen
lagras vinet på fat i 18 månader.
Lagring: Franska ekfat (30% nya)
18 månader
Storlek: 12x750 ml

Art.nr: 53950112
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VIN / FRANKRIKE / BOURGOGNE / MAISON CHARTRON TREBUCHET

Maison Chartron Trebuchet
Chartron Trebuchet grundades 1984 i Puligny-Montrachet av vännerna Jean-René Chartron och Louis
Trebuchet. Jean René var ägare av Domaine Jean Chartron som grundades 1859 i Puligny och hade lägen
i några av de främsta Grand Cru klassade vingårdarna i Côte Beaune.
Louis Trebuchet har en helt annan bakgrund, han är utbildad inom IT och har examen från prestigefyllda
tekniska högskolan Ecole Polytechnique utanför Paris. Louis kom till Bourgogne 1973 då han bytt bana till
vin. Han arbetade tidigare som vinhandlare och blev senare ledare för BIVB (Interprofession of Burgundy
Wines) på 90-talet.
Chartron Trebuchet producerar idag vin från Grand Cru, Premier Cru, Village och Regional-klassade
vingårdar samt Crémant de Bourgogne.
Vinmakningen leds av ett team med ett gemensamt mål att producera kvalitetsviner där druvan och
ursprunget är i fokus. Druvorna hanteras på ett väldigt varsamt sätt i vinifierinsprocessen. Bland annat
så rinner vinet med hjälp av gravitation och pumpas aldrig och jäser i öppna temperaturkontrollerade
tankar.

Sid. 52

Last bloom
En uppfriskande och örtig cocktail.
Ideal tidigt på kvällen.
40 ml Harahorn Gin
20 ml Färskpressad Limejuice
15 ml Joseph Cartron Maraschino Liqueur
10 ml Joseph Cartron Liqueur de Violette
2 Stänk Absinthe

Crémant de Bourgogne

Bourgogne Rouge

Bourgogne

Bourgogne

Chardonnay

Pinot Noir

Torrt och friskt med härlig mousse och
smak av gröna och gula äpplen, mineraler
och citrusfrukter.

Elegant, smak och doft av vilda hallon tillsammans med lätt örtighet och varsamt
rostade fattoner.

Vinifikation: Druvorna avstjälkas,
selekteras och pressas varsamt med
pneumatiska pressar och jäser på ekfat.
Vinet jäser en andra gång på flaska.

Vinifikation: Druvorna avstjälkas.
Selekteras och krossas och jäser i öppna
tankar med kontinuerlig nertryckning av
kappan.

Lagring: 12 månader på jäsfällningen
Art.nr: 990096801
Storlek: 6x750 ml

Recept:
Häll alla ingredienser i en shaker. Skaka och
servera i ett champagneglass fyllt med is.
Dekoration:
En dillkvist.
Created by Rory Shepherd

Lagring: Franska ekfat 10 månader
Storlek: 6x750 ml
Art.nr: 990095601

Nyhet!

Bourgogne Blanc
Bourgogne
Chardonnay
Toner av gröna äpplen med florala
inslag tillsamans med friska citrusfrukter och lätt rostade toner.
Vinifikation: Druvorna avstjälkas,
selekteras och pressas varsamt med
pneumatiska pressar och jäser på ekfat.
Lagring: Franska ekfat
10-18 månader
Storlek: 6x750 ml
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VIN / FRANKRIKE / LANGUEDOC / DOMAINE DE LA BAUME

VIN / FRANKRIKE / LOIRE / MAISON LACHETEAU

Domaine de la Baume
Historien om Domaine de la Baume började 1880 när familjen Prat med passion för vin investerade i en
vinegendom. Vingårdarna hade övergivits efter att vinlusen svept över Europa. Familjens far Jean Prat
byggde tillsammans med sina söner byggde snart upp och utvecklade kvalitetsarbetet.
1990 fick vineriet nya ägare i form av familjen Hardy som kom från Austrailien och började plantera
mer internationellt kända druvsorter i vingårdarna. De införde moderna vinmakningstekniker med stor
respekt för druvans unika karaktär.
Idag innehar Domaine de la Baume 216 hektar vingårdar med varierande jordmåner mellan kalkrik lera
och sandrik lerjord. I medelhavsklimatet odlar man internationella druvsorter som sauvignon blanc och
chardonnay men även viognier, roussanne och petit verdot.
Vinerna karaktäriseras av sin renhet, tack vare den låga delen ekfatsanvänding. Istället låter man
vinerna främst vinifieras på rostfria, temperaturkontrollerade ståltankar.

Les Mariés Sauvignon Blanc
Languedoc
Sauvignon Blanc
Friskt och torrt med toner av lime,
krusbär, lime och citronverbena.
Vinifikation: Druvorna avstjälkas och
krossas med pneumatisk press, kylstabiliseras och jäser på låg temperatur.
Vilar på rostfria ståltankar.
Lagring: Rostfria ståltankar
Storlek: 12x750 ml
Art.nr: 7567001

Les Thermes
Cabernet Sauvignon
Languedoc
Cabernet Sauvignon
Medelfylligt med inslag av mörka bär med
inslag av svarta vinbär och blad, backas
upp av lätt rostade ektoner.
Vinifikation: Druvorna avstjälkas
krossas och kallmacereras med skalen
på stora ekfat. Genomgår malolaktisk
jäsning och slutlagras på ekfat.
Lagring: Ekfat
Storlek: 12x750 ml

Terres de la Baume Rouge
Languedoc
Cabernet Sauvingon, Syrah
Smakrikt fylligt vin med strävhet,
inslag av mörka bär och rostat ekfat. Lång
eftersmak.
Vinifikation: Druvorna avstjälkas,
krossas och macererar med druvskalen
före alkoholjäsning. Vinet lagras på ekfat
och genomgår malolaktisk jäsning.
Lagring: Franska (225l) 12 månader
Storlek: 6x750 ml
Art.nr: 7118201
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Art.nr: 7544501

Maison LaCheteau
LaCheteau grundades 1990 av Jean Babonneau och Christian Ceccaldi efter att de köpt upp tre mindre
producenter i Loire samt Château Champteloup. Vinhuset växer och frodas och alltfler egendomar köps
in, samtliga i Loire. Tyngden i LaCheteau ligger i centrala och nedre Loire, Vouvray, Anjou och Muscadet.

Vouvray

Rosé de Anjou

Loire

Loire

Chenin Blanc

Caberner Franc, Gamay Grolleu

Halvtorr med fin friskhet och inslag av
aprikos och honung.

Rund, frisk med saftig bärig frukt av körsbär och smultron med lätt örtigt avslut.

Vinifikation: Druvorna skördas sent på
hösten, avstjälkas, selekteras och krossas. Jäser vid låg temperatur på rostfria
ståltankar före klarning och buteljering.

Vinifikation: Druvorna, avstjälkas
krossas och macerar kort med skalen för
färg. Fortsätter jäsning på rostfria ståltankar före klarning och buteljering.

Lagring: Rostfria ståltankar
Storlek: 6x750 ml
Art.nr: 224701

Lagring: Rostfria ståltankar
Storlek: 6x750 ml
Art.nr: 7490801

WE & WINE

25

VIN / FRANKRIKE / LOIRE / JOSEPH MELLOT

VIN / FRANKRIKE / PROVENCE / MAISON SAINT AIX

Nyhet!

Joseph Mellot

Reuilly Rosé Les Milets

Joseph Mellot grundades 1513 av Pierre Etienne Mellot och familjen har under generationer utvecklat,
utvidgat och moderniserat verksamheten. Genom århundradena märks bland annat César Mellot, som
var vinrådgivare till Ludvig XIV under 1600-talet. 1969 fick vinhuset sitt nuvarande namn, och idag driver
Catherine Corbeau-Mellot verksamheten.
En stark hållbarhetsfilosofi genomsyrar verksamheten – inte bara genom de ekologiskt certifierade
vinerna Joseph Mellot producerar; de var även först i regionen med att certifieras enligt ISO 14001, vilket
garanterar total spårbarhet från druva till flaska, och är hängivna till att varje år förminska verksamhetens koldioxidavtryck.
Joseph Mellots kvalitet har bland annat resulterat i utmärkelsen ”Årets Producent” på Brittiska Sommelier
Wine Awards 2015.
Sortimentet fokuserar på Sancerre, Menetou-Salon, Chinon och Pouilly-Fumé och fler inslag är att
vänta. Flertalet viner är ekologiska.

Menetou-Salon Blanc
Les Thureaux

Loire
Sauvignon blanc

Mycket frisk, ungdomlig och aromatisk
smak med inslag av gröna äpplen, krusbär, päron, citrus och färska örter.
Vinifikation: Druvorna avstjälkas och
selekteras. Druvorna pressas och vinifieras
vid låg temperatur på rostfria ståltankar.
Lagring: Rostfria ståltankar
Storlek: 12x750 ml
Art.nr: 533401

H

Sancerre Blanc Domaine
Des Emois
Loire
Sauvignon blanc
Friskt och medelfylligt vitt vin med pigg
syra, bra längd och inslag av citrus, mogen gul frukt och mineral.
Vinifikation: Druvorna avstjälkas och
selekteras. Druvorna pressas och vinifieras
vid låg temperatur på rostfria ståltankar.
Lagring: Rostfria ståltankar
Storlek: 12x750 ml
Art.nr: 990097601

EKO
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Pinot gris
Frisk, elegant smak av mogna vita persikor,
grön melon, citron och en lätt touch av rosor. Lång eftersmak och fin koncentration.
Vinifikation: Druvorna avstjälkas,
pressas mjukt och macererar samt jäser
på ståltank.
Lagring: Rostfria ståltankar
Storlek: 12x750 ml
Art.nr: 990098601

H

Det finns en
mängd olika sätt
för vinproducenter att
engagera sig i hållbarhetsfrågor på. Joseph Mellot
arbetar bland annat
med ISO 14001.
Läs mer på vår webb!

Pouilly-Fumé Le Troncsec

Loire
Sauvignon blanc

Loire

Rund, medelfyllig karaktär med inslag av
mogen, gul frukt och en lätt floral ton.
Långt avslut.
Vinifikation: Druvorna avstjälkas och
selekteras. Druvorna pressas och vinifieras
vid låg temperatur på rostfria ståltankar.
Lagring: Rostfria ståltankar
Storlek: 12x750 ml
Art.nr: 990097401

H

Chinon Les Royaux

Maison Saint AIX
Den 130 år gamla vingården Maison Saint AIX ligger i södra Frankrike, bara en timme nordost om Aix en
Provence. Den vackra miljön och det fantastiska ljuset över Mont Sainte Victoire’s landsbygd inspirerade
både Paul Cézanne och Vincent van Gogh att skapa sina mest kända konstverk här. Vid denna speciella
plats arbetar skaparna av AIX Rosé år efter år med liknande inspiration för att framställa det underbara
vinet AIX Rosé.
AIX Rosé finner sitt ursprung på ca 75 hektar som ligger på en platå på en höjd av 400 meter över
havet. Med över 300 soldagar per år och svalare nätter ger druvorna optimal mognad. Sydvästra exponeringen och de gemensamma mistralvindarna ger ett perfekt skydd för vinrankorna och torkar dem efter
regn eller dagg.

AIX Rosé

Loire

Provence

Cabernet franc

Cinsault, Grenache, Syrah

Medelfyllig och generös stil med smak av
björnbär och blåbär med fina tanniner
och längd.
Vinifikation: Druvorna avstjälkas,
pressas mjukt och macererar samt jäser
på ståltank.
Lagring: Rostfria ståltankar
Storlek: 12x750 ml
Art.nr: 990097501

EKO

H

Torr, frisk och druvig smak i elegant strukturerad provencestil.
Vinifikation: Vinifierad i rostfria ståltankar.
Lagring: Rostfria ståltankar
Art.nr: 76141016
Storlek: 6x750 ml
Storlek: 3x1500 ml Art.nr: 7614106
Storlek: 1x3000 ml Art.nr: 7614108
Storlek: 1x6000 ml Art.nr: 7614109
Storlek: 1x15000 ml Art.nr: 7614111
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VIN / FRANKRIKE / RHÔNE / CAVE DE TAIN

VIN / FRANKRIKE

/ GRAND SUD & BELLES VIGNES

Nyhet!

Cave de Tain
Cave de Tain grundades 1933 av Louis Gambert de
Loche som var en vinfrälst advokat från regionen
som ägde vingårdar. Cave de Tain är ett framgångsrikt och kvalitetsdrivet vinkooperativ i norra
Rhônedalen.
Cave de Tain har förmånen att kunna
producera högkvalitativa viner från de främsta
appelationerna i norra Rhonedalen som Saint
Joseph, Cornas, Crozes-Hermitage, Hermitage
och Saint-Péray. Vinerna från Cave de Tain karaktäriseras av sin balans, elegans och höga kvalitet.
Vinerna från Hermitage är typexempel på detta:
fulla av koncentration, mineraler och begynnande
komplexitet vilket bäddar för längre lagring.

Crozes-Hermitage
Les Hauts de Eole
Rhône

Elegant smak med gul tropisk frukt, friska
inslag av citrus, mineraler och florala toner.
Vinifikation: Druvorna, avstjälkas och
krossas och vinifieras på ekfat. Lagras med regenbunden battonage före
filtrering och buteljering.
Lagring: Franska ekfat (400l)
8 månader
Storlek: 6x750 ml

Art.nr: TBA

Hermitage Blanc
Grand Classique
Rhône

Syrah

Marsanne

Vinifikation: Druvorna, avstjälkas och
krossas, macererar och vinifieras på
ekfat. Genomgår malolaktisk jäsning.
Lagring: Franska ekfat (400l)
15 månader
Art.nr: TBA
Storlek: 6x750 ml

Vinifikation: Vinet genomgår traditionell vinifiering samt malolaktisk jäsning
och batonnage genomförs regelbundet
under 8 månaders lagring.
Lagring: Franska ekfat på (400l)
8 månader
Storlek: 12x750 ml

Art.nr: 990023001

Crozes-Hermitage
Grand Classique

Rhône

Rhône

Syrah

Syrah

Kraftfull, koncentrerad mörk frukt, med
syrahkryddighet, komplexa mineraltoner
och rostade ektoner med bra syra.

Medelfylligt med bra syra och doft av
mörk frukt såsom svarta vinbär och viol
med kryddiga inslag.

Vinifikation: Druvorna, avstjälkas och
krossas, macererar och vinifieras på ekfat.
Genomgår malolaktisk jäsning.

Vinifikation: Traditionell vinmakning
och vinet genomgår malolaktisk jäsning
före slutlagring.

Lagring: Franska ekfat (400l) 19 månder

Lagring: Franska ekfat (400l)
9-11 månader

Storlek: 6x750 ml

Art.nr: TBA

Storlek: 12x750 ml
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BORDSVIN

Merlot

Colombard, Chardonnay

Vin de Pay’s d’Oc

Vin de Pay’s d’Oc

Merlot

Colombard, Chardonnay

Smakrikt, mjukt, generöst fruktigt vin
med inslag av mörka bär.

Fruktig, fräsch smak med aromer av tropisk frukt, citrus och mogen aprikos.

Kommer i praktisk PET-flaska i
miniformat

Kommer i praktisk PET-flaska i
miniformat

Art.nr: 7494404

Storlek: 48x187 ml

Art.nr: 7638404

Belles Vignes
Utvalt från soldränkta vingårdar i södra Frankrike erbjuder Belles Vignes klassiska franska bistroviner i
modern och prisvärd tappning.

Koncentrerat, gul tropisk frukt, komplexa
mineraltoner och lätt kryddiga ekinslag.

Nyhet!

Hermitage Gambert
de Loche

BORDSVIN

Storlek: 48x187 ml

Rhône

Medelfyllig, syrah-kryddig smak med
inslag av animaliska toner, körsbär,
plommon och laktrits.

Grand Sud är ett stort och mycket populärt vinvarumärke med rötterna i Languedoc.

Marsanne

Nyhet!

Crozes-Hermitage
Haut du Fief

Grand Sud

BORDSVIN

Côtes de Gascogne

BORDSVIN

GSM

IGP Côtes de Gascogne

Vin de France

Sauvignon blanc, Colombard

Grenache, Syrah, Marselan

Smak av citrus, exotiska frukter,
krusbär och lime.

Rund och mogen smak av mörka och
röda bär, med inslag av svarta vinbär.

Vinifikation: Druvorna avstjälkas,
selekteras och krossas. Jäser på rostfria
ståltankar.

Vinifikation: Druvorna avstjälkas,
selekteras och krossas. Macerar med
skal för färg, smak och struktur.
Jäser på rostfria ståltankar.

Lagring: Rostfria ståltankar
Storlek: 6x750 ml
Art.nr: 990093601

Lagring: Rostfria ståltankar
Storlek: 6x750 ml
Art.nr: 990093501

Art.nr: 28150112
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VIN / GREKLAND / PELEPONNESOS / LANTIDES WINERY

GREKLAND

Lantides Winery

Lantides Winery
Panos Lantides föddes i byn Mórfou på norra Cypern. Där bodde och levde han fram till 1970 när
han bestämde sig för att studera till enolog. Sina
studier utförde han i Montpellier och fick en fransk
enologiexamen därifrån. Han nöjde sig dock inte
så utan studerade vitikultur ytterligare två år i
Bordeaux.
Nu drivs Lantides av andra generationens vinmakare med oförminskad energi. Just nu arbetar
de med en ekologisk konvertering som väntas slå
igenom 2020.
Geografiskt befinner vi oss i appellationen Nemea, i norra delen av Peleponnesos där det är en
stor altitudsvariation vilket ger olika förutsättningar för druvorna både vad det gäller temperaturskillnader men också jordmånsvariationer.
5 Senses Moschhofilero Moscato kommer från
vingårdar på den högre delen av appellationen
med en altitud av 700 meter över havet och en
jordmån som består av främst röd lera.
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Nyhet!

Senses Moschofilero
Moscato
Peleponnesos
Moschofilero, Moscato
Frisk, fruktig smak med inslag av äpplen,
vit tropisk frukt med en aromatisk parfym.
Vinifikation: Druvorna avstjälkas, selekteras och krossas. Kallmacererar med
skalen före alkoholjäsning på temperaturkontrollerade ståltankar. Vilar på jästfällningen före filtrering och buteljering.
Lagring: Rostfria ståltankar
Storlek: 12x750 ml
Art.nr: 686801
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VIN / ITALIEN / APULIEN / OGNISSOLE

ITALIEN

VIN / ITALIEN / APULIEN / OGNISSOLE

Ognissole
Ognissole drivs och ägs av Feudi di San Gregorio, en av de stora stjärnorna i södra Italien. Från början förvärvades Ognissole för att Feudi di San Gregorio fick efterfrågan på primitivoviner från sina partners runt
om i världen. 2009 togs dock ett beslut att fullt ut satsa på Ognissole som en egen kvalitetsproducent.
2012 byggdes ett nytt vineri och Feudi San Gregorios ägare Antonio Capaldo och chefsvitkulturisten Pierpaolo Sirch har yttliggare förvärvat vingårdar planterade med Alberello-odlade primitivodruvor. Alberello
är en uppbindingsteknik som påminner om bushvines. Rankorna som inte sällan är över 80 år gamla ger
en otroligt djup koncentration och smakrikedom tillsammans med den kalkhaltiga jorden.
Namnet Ognissole är av grekisk börd och betyder ungefär ”massor av sol” och togs upp i en hyllningsdikt till områdets vackra natur redan på 300-talet före Kristus. Solen och närheten till havet är tveklöst
viktiga influenser och får primitivodruvan att uppnå kraft och mognad med bibehållen fräschör, därtill
finns en tydlig mineralprägel. Utöver Primitivo odlar man och tillverkar eleganta druvtypiska viner på Nero
di Troia och Montepulciano.

Brecciato Castel del
Monte Rosso

Essentia Loci Primitivo
di Manduria

Apulien

Apulien

Montepulciano, Nero di Troia

Primitivo

Balanserad med mörk frukt, kryddighet
med kraftfulla och integrerade tanniner.
Vinifikation: Druvorna avstjälkas, selekteras för hand och krossas. Jäser med
naturlig jäst på rostfria ståltankar. Lång
maceration innan vinet slutlagras på
ekfat och genomgår malolaktisk jäsning.
Lagring: Rostfria ståltankar
Storlek: 6x750 ml
Art.nr: 990096201
EKO

Fruktig och fyllig smak med inslag av
björnbär plommon, kaffe, lakrits och
mineral.
Vinifikation: Druvorna avstjälkas och
selekteras för hand. Druvorna krossas
och jäser med naturlig jäst. Macererar
under jäsningen med skalen, genomgår
malolaktisk jäsning.
Lagring: Rostfria ståltankar
Storlek: 6x750 ml
Art.nr: 990096701

Romanico Castel del
Monte Nero di Troia
Apulien
Nero di Troia
Balanserad med mörk elegant frukt av
körsbär, kryddor, laktrits med stadiga och
integrerade tannainer.
Vinifikation: Druvorna avstjälkas, selekteras för hand och krossas. Jäser med
naturlig jäst på rostfria ståltankar. Lång
maceration innan vinet slutlagras på
ekfat och genomgår malolaktisk jäsning.
Lagring: Ekfat (700l, 2500l)
Storlek: 6x750 ml
Art.nr: 990096301
EKO
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VIN / ITALIEN / TOSCANA / TERRENO

VIN / ITALIEN / TOSCANA / TERRENO

Rosato di Toscana
Toscana
Merlot, Sangiovese
Frisk elegant smak av mogna körsbär,
lingon och fin balanserad syra
Vinifikation: Avstjälkning och skalmaceration i 4 timmar, därefter jäsning
och lagring på ståltank.
Lagring: Rostfria ståltankar
6 månader
Storlek: 6x750 ml

Art.nr: 990093901

EKO

När familjen Ruhne kom till Toscana 1988 var det den vackra villan och omgivningen som lockade –
vinmakeriet var en konst de lärde sig senare. Under 30 års arbete på vingården har de arbetat hårt
med att höja kvaliteten på vinerna. Det har uppnåtts genom att plantera om fält och gå tillbaka till ett
naturligt och ekologiskt vinmakeri, samtidigt som de har moderniserat vineriet. Med stort fokus på ekologisk och traditionell vintillverkning driver man nu gården vidare med stor respekt för hantverket och
regionens förutsättningar.
Utöver vingården driver idag familjen Ruhne tillsammans med familjen Söder The Winery Hotel i Solna:
världens första hotell med eget vineri i lobbyn. Där produceras hotellets husvin ”Winery Red”.
Terrenos viner präglas av sin typicitet och transparens mot regionen och terroiren. Drottningen bland
druvorna är givetvis sangiovese, som kompletteras av cabernet sauvignon och merlot. Men skaparglädjen sträcker sig utanför Toscanas gränser, exempelvis i deras vita vin Bianco Professore som görs på en
blandning av viner från Rhônedalen i Frankrike. De gör även en ”supertoscanare”, Momento Massimo, och
lanserar i år ett mycket ambitiöst mousserande vin.
Regionens heliga söta vin Vin Santo tillverkas genom att druvklasarna hängs upp och torkar i 100 dagar
för att sockret ska koncentreras. Efter att druvorna pressats tappas vinet på små kastanjefat för att jäsa
och lagras under minst 60 månader. Därefter buteljeras vinet och får ytterligare lagras 12 månader på
flaska.

Chianti Classico
Toscana
Sangiovese, Merlot
Här blandas toskanska örter med givmild
frukt av solvarma körsbär. Pigg syra balanseras av fint integrerade fattoner. En tydlig
Chianti Classico.
Vinifikation: Manuell skörd i små korgar.
Jäsning sker på ståltank utan tillsatt jäst.
Efter jäsning lagras sangiovese på gamla
större fat och merlot på franska ekfat.
Lagring: Merlot stora ekfat, Sangiovese
små franska ekfat 16 månader
Storlek: 12x750 ml
Art.nr: 237301
Storlek: 12x375 ml
Art.nr: 237302
Storlek: 3x1500 ml
Art.nr: 237306

Bianco di Stella

Toscana

Toscana

Sangiovese

Malvasia, Trebbiano

Mustigt och medelfylligt vin med en
läskande bärighet. Smak av solmogna
körsbär, viol och kryddig frukt.

Ett friskt, torrt och medelfylligt vin med
toner av mogen gul tropisk frukt med lång
eftersmak.

Vinifikation: Avstjälkning och
därefter jäsning med maceration i
större ståltankar.

Vinifikation: Avstjälkning och därefter
jäsning i större ståltankar.
Lagring: Rostfria ståltankar

Lagring: Cementtank 6 månader
Storlek: 12x750 ml
Art.nr: 7516301
Storlek: 12x375 ml
Art.nr: TBA
EKO
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Storlek: 12x750 ml
EKO

Art.nr: 70376016

POS Vinglas 6 st Art.nr: TBA

EKO

Chianti Classico Riserva
Il Momento di Terreno

Camilla Forslund
Vingårdsarbetare och Head Sommelier,
The Winery Hotel, Solna

Terreno

Terreno

Det bästa med Chianti Classico-viner
är att de är så användbara att kombinera med
mat då Sangiovese-druvans höga syra och fina
frukt gör det till väldigt matvänliga viner.
Dessutom är det spännande att följa arbetet
att särskilja de nio kommunernas unika terroir,
vilket ger ytterligare en dimension till dessa
högkvalitativa viner. Att området dessutom är
vackert och fullt av historier gör det till ett
tacksamt vin att presentera för gäster.

Toscana
Sangiovese, Cabernet Sauvignon
Doft av solmogna bigarråer, kryddor,
läder och choklad. Tydlig syra och
markerade tanniner.
Vinifikation: Druvorna vinifieras separat. Druvorna avstjälkas och jäser med
sin naturliga jäst på rostfria ståltankar. Efter jäsning lagras sangiovese på
gamla, större ekfat och merlot på små
franska ekfat.
Lagring: Franska ekfat 15 månader. 12
månader på flaska.
Storlek: 12x750 ml

Art.nr: 8743601

Bianco Professore
Toscana
Roussanne, Malvasia, Petit Manseng,
Trebbiano
Ett fylligt vin med fin syra med gultropiska
toner av mango, papaya och smak av
acaciahonung och gula äpplen.
Vinifikation: Druvorna avstjälkas och selekteras och blandas, krossas och jäser med
skalkontakt i 24 timmar innan jäsningen
fortsätter på stora ekfat i ca 20 dagar.
Lagring: Franska ekfat 12 månader
Art.nr: 7891001
Storlek: 6x750 ml
EKO
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VIN / ITALIEN / TOSCANA / TERRENO

VIN / ITALIEN / UMBRIEN / ANTONELLI SAN MARCO

ASofia Chianti Classico

Momento
Massimo

Toscana
Sangiovese

Toscana
Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot

Mjuk, mogen mök och röd frukt.
Utvecklad och nyanserad smak av
torkade körsbär, salvia och sandelträ. En
terroirdriven Chianti Classico.

Fylligt, mörkfruktigt med kryddiga och
lätt sötaktiga tydliga tanniner. Elegant
och kraftfull Supertuscan.

Vinifikation: Druvor från Terrenos äldsta
vinfält. Skördas i små korgar. Jäsning sker
på egen jäst. Vinet lagras på stora ekfat i
32 månader. Liten produktion och hanteras
manuellt hela vägen. ASofia har minimalt
tillsatt svavel och kan kallas naturvin.

Vinifikation: Manuell skörd i små korgar.
Avstjälkning och därefter jäsning och
maceration i cementtankar utan tillsättning av jäst. Efter pressning lagras vinet
på små franska ekfat och två år på flaska
före försäljning.

Lagring: Ekfat 32 månader
Storlek: 6x750 ml
Art.nr: 7891101

Lagring: Franska ekfat 24 månader
Storlek: 12x750 ml
Art.nr: 990092401

EKO

EKO

Lignanello Chianti
Classico Riserva

Umbrien

Petit Verdot

Trebbiano Spoletino

Stor fruktig doft av mörka bär, viol, vanilj
och eleganta ekfatstoner. Ett kraftfullt
generöst vin med bra struktur och
fyllighet.

Komplext, toner av mogna körsbär, mörk
frukt och eleganta ekfatstoner. Välintegrerad syra, lena tanniner och fin mineralitet.
En mogen Chianti Classico.

Vinifikation: Avstjälkning och därefter
jäsning med maceration i små ståltankar
utan tillsättning av jäst. Lagras på ekfat
och sedan 10 månader på flaska före
försäljning.

Vinifikation: Druvorna skördas manuellt
i små korgar. Druvorna jäser och macererar på rostfria ståltankar. Slutlagras på
ekfat och 5 år på flaska.

Lagring: Franska ekfat 225l
16 månader

Lagring: Sangiovese: franska tonneaux,
merlot samt cabernet sauvignon: franska
ekfat (nya) 18 månader

Storlek: 6x750 ml

Antonelli San Marco är baserad i Montefalco, Umbrien och egendomen har anor sedan 1200-talet då
egendomen med vingårdar tillhörde biskopsdömet av Spoleto vilket finns beskrivet i bevarade texter.
1881 förvärvade advokaten Francesco Antonelli egendomen som genast började omplantera och strukturera upp vingårdarna. Arbetet gav snabbt resultat och finns beskrivet vilket beskrivs i en rapport från
1899. Redan då var Antonelli San Marco väldigt fokuserade på vingårdsarbetarnas hälsa och välbefinnande. År 1979 började Antonelli buteljera vin under egen etikett. Idag driver familjen Antonelli vinhuset vidare
med Filippo Antonelli i spetsen.
Idag har man 40 hektar vingårdar odlade med lokala druvsorter som sagrantino och trebbiano spoleto
men äver mer kända druvsorter som sangiovese, montepulciano, merlot och cabernet sauvignon. Samtliga vingårdar är ekologiskt certifierade.
Vinerna karaktäriseras av sin terroir och druvtypicitet tack vare en gentil vinifiering på stora gamla
ekfat.

Trebium Trebbiano
Spoletino

Toscana

Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Merlot

Antonelli San Marco

Nyhet!

Petit Verdot

Toscana

Storlek: 6x750 ml

Missa inte
Terrenos årgångsbetecknade
Grappa längre bak
i katalogen!

Art.nr: 990092201

Kraftig smak i balans med den för druvsorten karaktäristiska höga syran. Inslag av
både örter och frukt, citronkola, citrusskal
och päron.
Vinifikation: Vinet får efter pressning en
kortare tid av skalmacerering. Vinet jäser
sedan i 25-hl stora ekfat utan temperaturkontroll och vilar på jästfällningen.
Lagring: Ekfat
Storlek: 6x750 ml

Montefalco Rosso
Umbrien
Montepulciano, Sagrantino,
Sangiovese
Rik, fyllig, balanserad smak med inslag av
körsbär och pinje.
Vinifikation: Varje druvsort vinifieras
separat. Jäsningen sker vid 28° och
macerationen pågår i 2-3 veckor.
Lagring: Ekfat & cement 18 månader
Storlek: 12x750 ml
Art.nr: 231601
EKO

Art.nr: 990096401

EKO

Art.nr: 74539016

Antonelli San Marco

Sött

Pinó Nero

Vin Santo del Chianto Classico

Toscana

Toscana

Pinot Noir

Malvasia, Trebbiano

Kryddig doft av röda bär, vanilj och animaliska undertoner. Nyanserad smak av röda
bär och tydlig mineralitet.

Härlig sötma med balanserande frisk syra.
Toner av torkad gul tropisk frukt, solmogna citroner och fin kryddighet.

Vinifikation: Avstjälkning och därefter
jäsning med maceration i öppna kar
utan tillsatt jäst.

Vinifikation: Efter manuell skörd hängs
druvorna för torkning i 100 dagar. Efter
pressning hälls vinet upp på små kastanjefat för jäsning och lagring. Vinet lagras
på flaska 12 månader före försäljning.

Lagring: Franska ekfat 8 månader
Art.nr: 990092301
Storlek: 6x750 ml

Lagring: Kastanjefat 60+ månader
Art.nr: 408TO0202
Storlek: 12x375 ml

Sagrantino
di Montefalco
Umbrien
Sagrantino
Stramt och fylligt med inslag av körsbär,
salvia och kraftiga tanniner.
Vinifikation: Helt gravitationsbaserad
vinmakning. 25-40 dagars jäsning med
skalkontakt vid 25-28°. Vinet filtreras
inte.
Lagring: Ekfat (500l) 6 månader, Ekfat
(25hl) 18 månader, Cement 12 månader
Storlek: 6x750 ml

Art.nr: 70322016

EKO
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VIN / ITALIEN / VENETO / FARINA

VIN / ITALIEN / BASILICATA / BASILISCO

Missa inte
Farinas Grappa
längre bak i
katalogen!

Farina
Farina är en liten vingård i Valpolicella, strax norr
om Romeo och Julias vackra hemstad Verona. Farina började sin bana i början av 1800-talet och är
fortfarande en familjeägd firma.
Idag är det Claudio, Elena och Alessandro Farina
som driver gården. Med tio egna hektar vingårdar
kommer man en bit på väg men man har ytterligare 35 hektar via kontrakterade odlare i och runt
Valpolicella som levererar druvor.
Farina tillverkar viner i de regionstypiska stilarna
från Veneto, såsom rött elegant vin från Valpolicella Classico, Ripasso, kraftfull Amarone della
Valpolicella Classico samt sötfruktig Recioto.

Ripasso

Corvina, Rondinella, Molinara
Smakrikt, fylligt vin med fin fruktighet,
torkad frukt och tobakston.
Vinifikation: Efter ca 3 månaders torkning pressas och avstjälkas klasarna och
musten jäses ut till torrt vin.
Lagring: Slavonska ekfat 2 år
Art.nr: 7930301
Storlek: 6x750 ml

Veneto

Veneto

Corvina, Rondinella, Molinara

Glera

Smakrikt vin med fin mognad i typisk
ripassostil.

Fräsch mycket ren smak med livliga
bubblor.

Vinifikation: Efter att vinet jäst en
första gång jäses det igen efter tillsats
av skalen från amaronejäsningen.

Vinifikation: Druvorna avstjälkas,
krossas och jäser till stilla vitt vin. Andra
jäsningen sker genom Charmatmetoden.

Montecorna Valpolicella
Ripasso Classico Superiore
Veneto
Corvina, Corvinone, Rondinella,
Molinara
Generös, koncentrerade toner av körsbär, plomm. Vanilj, läder samt toner av
rostat kaffe.
Vinifikation: Efter att vinet jäst en
första gång jäses det igen efter tillsats
av skalen från amaronejäsningen.
Lagring: Franska ekfat och slavonskaekfat 12 månader
Storlek: 6x750 ml
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Veneto

Prosecco Extra Dry

Lagring: Slavonska ekfat 1 år
Storlek: 6x750 ml
Art.nr: 7930201
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Amarone della
Valpolicella Classico

Basilisco
Basilisco grundades under tidigt 1990-tal med ambitioner att göra moderna viner i ett av de mest klassiska områdena i södra Italien. 2011 köptes vineriet upp av vinhuset Feudi di San Gregorio och startade sin
ekologiska omvandling.
Idag odlar man 25 hektar vingårdar liggande på vulkanen Monte Vultures sluttningar på 450-600 meters höjd. Här odlas främst aglianico men även en del av den gröna druvsorten fiano. Vulkanens jordar
är oerhört mineralrik vilket avspeglar sig i vinerna. Tack vare att vingårdarna ligger på högre, med varma
dagar och svala nätter, höjd når man en bra balans i druvorna.
Idag styrs Basilisco av Viviana Malafarina och Pierpaulo Sirsch. Viviana ansvarar för vinmakningen för
att uttrycka områdets unika terroir och Pierpaulo ansvarar för att vingårdarna ger bästa möjliga frukten.
Vinerna karaktäriseras av struktur, mörk frukt och elegans i sin vulkaniska expression och vinifieras i ekfat
där Teodosio är lämpad för något yngre konsumtion medan Basilisco bara blir bättre med åren.

Teodosio

Basilisco

Basilicata

Basilicata

Aglianico

Aglianico

Torkade mörka körsbär, anis, nejlikor fullpackat med kraftiga integrerade tanniner.
Vinifikation: Jäsningen sker tillsammans med skalen i ståltankar och pågår
i 2-4 veckor. Vinet genomgår malolaktisk
jäsning och slutlagras på ekfat.
Lagring: Ekfat (225l) 10-12 månader
Art.nr: 7959701
Storlek: 6x750 ml

Tydlig vulkanisk mineralitet med toner av
torkade mörka bär och kryddor. Inslag
av fat och kraftiga med något mognade
tanniner.
Vinifikation: Jäsningen sker tillsammans med skalen i ståltankar och pågår
i 2-4 veckor. Vinet genomgår malolaktisk
jäsning och slutlagras på ekfat.
Lagring: Ekfat (225l) 12-15 månader
Art.nr: 73521016
Storlek: 12x750 ml

Lagring: Rostfria ståltankar
Storlek: 6x750 ml
Art.nr: 7708901

Montefante Amarone Riserva
Veneto
Corvina, Corvinone, Rondinella,
Molinara, Dindarella
Smakrik och koncentrerad med mogna
toner av hallon, björnbär, plomon och
kryddor och mjuka tanniner.
Vinifikation: Slavonska ekfat 2 år &
Franska ekfat 2 år
Lagring: Slavonska och franska ekfat
under 2 år
Storlek: 6x750 ml

Art.nr: 63569201

Art.nr: 990097801
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V I N / N YA Z E E L A N D / G I S B O R N E & M A R L B O R O U G H / V I L L A M A R I A

NYA ZEELAND

V I N / N YA Z E E L A N D / G I S B O R N E & M A R L B O R O U G H / V I L L A M A R I A

Villa Maria
Villa Maria Estate är en enmans-show som utvecklats till Nya Zeelands mest kända och prisvinnande
vinhus. 1961 lyckades den då 20-årige George Fistonich övertala sina föräldrar att ge honom några hektar
mark. Redan året därpå släpper han sitt första vin och succén är ett faktum.
Idag är Villa Maria en av de stora spelarna från Nya Zeeland och fortfarande familjeägt. De äger nu vingårdar i fyra olika distrikt (Auckland, Gisbourne, Hawkes Bay och Marlborough), även i form av vinerierna
Esk Valley, Vidal Estate och Te Awa, samtliga i Hawke´s Bay.
George Fistonich är en vinpionjär i ordets rätta bemärkelse. Redan 1999 började han konvertera till ekologisk odling, och Villa Maria fick sin första certifiering 2007. I sin strävan efter högsta möjliga kvalitet
tog han även beslutet 2001 att ersätta all kork med skruvkapsyl. ”Vi hade upp till 8% korkdefekt på våra
viner och nära 30% av de äldre vinerna blev oxiderade. Det är inte acceptabelt att utsätta våra kunder
för detta!”
Idag nästan alla av Nya Zeeländska viner förslutna med skruvkapsyl och deras framgång har fått många
andra vinmakare att våga vägra kork.
2009 adlades George Fistonich till Sir George för sina insatser för landets vinindustri.

Left Field Albariño
Gisborne
Albariño
Torrt friskt med toner av tropisk frukt,
päron och citrus.
Vinifikation: Druvorna avstjälkas och
selekteras, 85% av vinet jästes i rostfria
ståltankar, 15% i franska ekfat
Lagring: Ekfat och Rostfria ståltankar
Storlek: 6x750 ml
Art.nr: 6255016

H

Private Bin Organic
Sauvignon Blanc

Private Bin Riesling
Marlborough
Riesling

Marlborough
Sauvignon Blanc
Hög syra med krispiga örtiga toner med
solmogen lime och krusbär.
Vinifikation: Druvorna avstjälkas och
krossas och jäser svalt på temperaturkontrollerade rostfria ståltankar. Vilar på jästäfällningen och fintreras före buteljering.
Lagring: Rostfria ståltankar
Storlek: 6x750 ml
Art.nr: 6262016
EKO
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H

Torrt och smakrikt vin med hög syra och
toner av fräsch citrus samt en aning
restsötma.
Vinifikation: Druvorna avstjälkas och
krossas och jäser svalt på temperaturkontrollerade rostfria ståltankar. Vilar
på jästäfällningen och fintreras före
buteljering.
Lagring: Rostfria ståltankar
Storlek: 6x750 ml
Art.nr: 8461701

H
WE & WINE
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V I N / N YA Z E E L A N D / M A R L B O R O U G H & H AW K E S B AY / V I L L A M A R I A

Cellar Selection Organic
Sauvignon Blanc

Cellar Selection Organic
Pinot Noir

Marlborough

Marlborough

Sauvignon Blanc

Pinot Noir

Torrt, friskt, fruktigt och smakrikt med
inslag av krusbär, nässlor, sparris med fin
lång eftersmak.

Elegant smak av hallon, sötlakrits och
rostade fat.

Vinifikation: Druvorna avstjälkas,
selekterias, krossas och jäser på rostfria
ståltankar. Vilar på sin jästfällning och
filtreras före buteljering.

Vinifikation: Druvorna avstjälkas,
krossas och krossas och jäser vid 32-34
grader för extration av tanniner och färg.
Efter jäsning lagras viner på ekfat på sin
jästfällning före buteljering.

Lagring: Rostfria ståltankar
Art.nr: 7689501
Storlek: 6x750 ml

Lagring: Franska ekfat (225l)
10 månader

EKO

Storlek: 6x750 ml

H

EKO

Reserve Hawkes Bay
Chardonnay

Art.nr: 8839301

H

Single Vineyard Seddon
Pinot Noir

Hawkes Bay

Marlborough

Chardonnay

Pinot Noir

Koncentrerade friska druktiga toner av
stenkrukt, haselnötter och inslag av florala
toner.

Eleganta och friska toner toner av körsbär,
vilda hallon, tryffel och med silkiga integrerade tanniner.

Vinifikation: Druvorna avstjälkas och
krossas. Jäser på ekfat (44% nya). Vilar
på jästfällningen 10 månader med
batonnage veckovis.

Vinifikation: Jäser med hela klasar,
manuell pigeage jäser på öppna ekfat,
slutlagras på ekfat med minimal malolaktisk jäsning.

Lagring: Ekfat
Storlek: 6x750 ml

H

Art.nr: 7558701

Lagring: Franska ekfat 14 månader
Art.nr: 9241501
Storlek: 6x750 ml

H

Nya Zeeland är för många synonymt med sauvignon blanc,
en druva som tar många skepnader och världen med storm!
Men landets vinutbud har även andra sidor. Idag är chardonnay,
bordeauxblandningar och pinot noir några av de mest intressanta
vinerna härifrån. Villa Maria har länge legat i framkant både med
att arbeta hållbart i vingårdarna men också för att förbättra och
experimentera fram nya bättre viner. Nya Zeeland har en livlig och
blomstrande vinkultur där viner med tydlig ursprungskänsla
och stilistiska grepp är det som driver diskussionen idag!
Emma Ziemann
Svensk Mästare i sommellerie 2018
Sommelier & Hovmästare Thörnströms Kök, Göteborg

Sir George Fistonich
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VIN / SPANIEN / RIOJA / RAIZA

VIN / SPANIEN / VALENCIA / CASTILLO DE LIRIA

SPANIEN

Con un Par
Con un Par står för viner från Rias Baixas i Galicien
i nordöstra Spanien känd för sina eleganta och
friska vita viner på druvan Albariño.

Con un Par Albariño
Rías Baixas
Albariño
Torrt, friskt, smakrikt vin med inslag av
stenfrukt. persikor och melon, kryddor.
Vinifikation: Druvorna avstjälkas,
selekteras jäser och vinifieras på ståltank.
Lagring: Ståltank
Storlek: 6x750 ml

Castillo de Liria
Vinerna under namnet Castello de Liria kommer
från Valencia med omnejd i södra Spanien, vid
Medelhavet. Den varma solen hjälper druvorna
att nå en perfekt mognad vilket resulterar i en
generös frukt och de svala vindarna från bergen
bidrar till en balanserad friskhet.

Art.nr: 7480801

Viura/Sauvignon Blanc
Valencia
Viura, Sauvignon Blanc
Friskt, lätt och fräscht vitt vin med toner
av gula äpplen och persika.
Vinifikation: Druvorna avstjälkas,
selekteras och jäser och vinifieras på
rostfria ståltankar
Lagring: Rostfria ståltankar
Storlek: 12x750 ml
Art.nr: 990084801

Raiza
Raiza producerar röda viner från Rioja som ligger norra Spanien och synonymt med fatlagrade viner med
unik karaktär producerade främst på Tempranillo. Vinerna klassas sedan efter minimum av lagringstid i
ordningen Joven, Crianza, Reserva och Gran Reserva.

Raiza Gran Reserva

Raiza Crianza
Rioja
Temprnaillo
Medelfylligt, smakrikt vin med röd frukt,
kokos, vanilj, struktur och balans.
Vinifikation: Druvorna avstjälkas,
selekteras och krossas. Jäser på temperaturkontrollerade ståltankar (26 grader) före lagring på ekfat, genomgår
malolaktisk jäsning. Lagras på ekfat
och flaska efter traditionella regler.
Lagring: Franska & amerikanska ekfat
12 månader, flaska 6 månader
Storlek: 6x750 ml

44

WE & WINE

Art.nr: 7921201

Bobal/Shiraz

Rosé

Rioja

Valencia

Valencia

Temprnaillo

Bobal, Shiraz

Bobal

Smakrikt vin med toner av mogna, mörka
bär, inslag av vanilj, dill, läder och mineral.
Välstrukturerat med silkiga tanniner.
Vinifikation: Druvorna avstjälkas, selekteras och krossas. Jäser under kontrollerad temperatur, genomgår malolaktisk
jäsning. Lagras på ekfat och flaska efter
traditionella regler.

Medelfylligt, balanserat rött vin med toner
av röda bär, en aning kryddighet och liten
strävhet.
Vinifikation: Druvorna avstjälkas, selekteras, krossas, macererar och jäser och
vinifieras på rostfria ståltankar
Lagring: Rostfria ståltankar
Storlek: 12x750 ml
Art.nr: 990084901

Medelfylligt rosévin med djup rosa färg
och frisk smak av röda bär.
Vinifikation: Druvorna avstjälkas,
selekteras, krossas, macererar kort och
jäser och vinifieras på rostfria ståltankar
Lagring: Rostfria ståltankar
Storlek: 12x750 ml
Art.nr: 990085001

Lagring: Amerikanska & franska ekfat
24 månader, flaska 36 månader
Storlek: 6x750 ml

Art.nr: 7638101
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VIN / SPANIEN / CAVA / EL MIRACLE

VIN / SPANIEN / SANDARA SPARKLING

El Miracle

El Miracle Cava Brut
Cava

El Miracle är i Sverige mest känt för sin Cava,
som på några få år blivit mycket uppskattat för
sin rena, fruktiga stil och sin prisvärdhet. Cava är
ett mousserande vin med skyddat ursprung som
måste jäsa en andra gång på flaska och lagras
minst 12 månader på jästfällningen. Lagringen
och den andra jäsningen på jästfällningen - precis
som i Champagne - bidrar till de fina bubblorna
och vinets komplexitet. El Miracle tillverkar även
stilla vita och röda viner drivna av sin generositet
och fräschör.

Chardonnay. Macabeo
Torrt, friskt, fruktigt med fin mousse och
inslag av bröd och jäst.
Vinifikation: Traditionell vinifiering på
ståltank före andra jäsning på flaskan.
Lagring: 12 månader på jästfällningen
före degorgering
Art.nr: 7700016
Storlek: 12x750 ml

Sandara Sparkling

L ÅG ALKOHOLHALT

Sandara är en aromatiserad vinbaserad dryck med en läskande sötma och härlig fräschör från Spanien.
Sandara tillverkas som ett traditionellt vin som sedan smaksätts och tillförs kolsyra. Ett pärlande, charmerande lågalkohols-alternativ!

Nyhet!

Nyhet!

Sparkling White
Spanien

Spanien

Verdejo, Sauvignon Blanc, Viura

Bobal

Friskt och fräscht, lätt pärlande vin med
sötman, samt smak av tropiska frukttoner
och citrus.
Storlek: 6x750 ml

El Miracle Cava Brut Organic

Sparkling Rosé

Lätt pärlande, friskt vin med lätt sötma
och smak av solmogna röda bär.
Storlek: 6x750 ml

Art.nr: 7513501

Art.nr: 74603016

El Miracle Cava Brut Rosé

Cava

Cava

Chardonnay. Macabeo

Grenache Noir

Fruktig smak med inslag av stenfrukter och
en aning bröd.

Frisk, ren och fruktig smak med fina bubblor och smak av mogna, röda bär, citrus
och en aning kex.

Vinifikation: Traditionell vinifiering på
ståltank före andra jäsning på flaskan.

Vinifikation: Traditionell vinifiering på
ståltank före andra jäsning på flaskan.

Lagring: 15 månader på jästfällningen
före degorgering
Art.nr: 7454801
Storlek: 6x750 ml

Lagring: 15 månader på jästfällningen
före degorgering
Storlek: 6x750 ml

EKO

Art.nr: 7745901

Nyhet

Nyhet

El Miracle Verdejo Organic
Spanien
Verdejo
Fräsch, med toner av gul tropisk frukt och
äpplig syra.
Vinifikation: Druvorna avstjälkas,
selekteras och krossas. Skalmacererar i 6
timmar före svaljäsning vid 16 grader på
rostfria ståltankar.
Lagring: Rostfria ståltankar
Art.nr: 990098701
Storlek: 12x750 ml
EKO

El Miracle Tempranillo
Organic
Spanien
Tempranillo
Generös frukt med tydliga mörka
bärtoner av körsbär, björnbär, viol
och lätt kryddighet.
Vinifikation: Druvorna avstjälkas, selekteras och krossas. Skalmacererar före
alkoholjäsning på rostfria ståltankar före
filtrering och buteljering.
Lagring: Rostfria ståltankar
Art.nr: 990098801
Storlek: 12x750 ml
EKO
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VIN / SYDAFRIKA / WESTERN CAPE / JACQUES GERMANIER

VIN / TYSKLAND / RHEINGAU / JACOB JUNG

SYDAFRIKA

TYSKLAND

Jakob Jung

Jacques Germanier

Jacques Germanier
Jacques Germanier är vinmakaren från Schweiz
som flyttade till Sydafrika på 70-talet och tog
med sig sina hantverkskunskaper i vinmakning.
Jacques Germanier köpte Sonop Wine Farm,
120 ha bördig mark och började odla vinrankor i
Voor-Paardeberg. Jacques Germanier blev ekologiskt certifierade 2005. Efter Jacques bortgång
2017 tog dottern Sophie Germanier över driften av
vineriet.
Druvorna skördas nattetid för att bevara druvans aromer och minimera risk för att druvorna
börjar jäsa. Vinerna karaktäriseras av sin koncentration och balans.
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Familjen Jung har odlat vin i Erbach, Rheingau sedan 1799, då man under jordreformen efter franska revolutionen delade ut mycket av kyrkans och adelns mark ut till arbetande bönder, även här i västra Tyskland.
Sedan 2007 drivs gården av Alex Jung.
Idag äger man 14 hektar högt rankade vingårdar runt om Erbach med Erstes Gewächs (motsvarande
Premier Cru) som Hohenrain, Siegelsberg, Steinmorgen och Michelmark.
Rieslingvinerna jäser och lagras på små tankar av rostfritt stål, medan spätburgunder och chardonnay
delvis lagras på fat av fransk ek.Vinerna från Jakob Jung är torra, rena och friska. Med ålder kommer en
svag ton av konfiterad frukt och en krämig nyans som ger en extra dimension åt vinet.

Nyhet

Cabernet Sauvignon Merlot

Classic Riesling

Western Cape

Rheingau

Cabernet Sauvignon, Merlot

Riesling

Smakrik med koncentrerade mörkfruktiga
smaker av svartavinbär, körsbär och kryddig toner i eftersmaken.
Vinifikation: Druvorna avstjälkas och
druvsorterna vinifieras separat. Vinet
lagras sedan på ståltank.
Lagring: Rostfria ståltankar
Storlek: 12x750 ml
Art.nr: 2002701

Torrt, smakrikt friskt vin med visst
mineralinslag.
Vinifikation:Druvorna selekteras och
pressas. Jäser och mognar på rostfria
ståltankar
Lagring: Rostfria ståltankar
Storlek: 6x750 ml
Art.nr: 7461101

Erbach Hohenrain
Alte Reben
Rheingau
Riesling
Mycket friskt, torrt, koncentrerar, smakrikt
vin med inslag av petroleum och honung.
Vinifikation: Druvorna selekteras och
pressas. Jäser och mognar på rostfria
ståltankar
Lagring: Rostfria ståltankar
Art.nr: 7451501
Storlek: 6x750 ml

EKO
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VIN / USA / KALIFORNIEN / CAMBRIA ESTATE WINERY

USA

VIN / USA / KALIFORNIEN / CAMBRIA ESTATE WINERY

Cambria Estate Winery
Cambria Estate grundades 1986 av Barbara Banke, då gift med den nu bortgångne men legendariske vingårdsägaren Jess Jackson. Egendomen ligger i Santa Maria, rakt norr om Santa Barbara, just där filmen
Sideways utspelar sig. Och precis som i filmen så spelar pinot noir och chardonnay viktiga roller även på
Cambria. Precis som i filmen så har en kvinnlig vinmakare, Denise Shurtleff, en av huvudrollerna, tillsammans med Barbara och hennes två döttrar Katie och Julia Jackson. Döttrarna har och fått ge namn till de
två största vingårdana på egendomen. Cambria Estate är verkligen en ’estate’, 650 hektar stor planterad
med ungefär lika delar pinot och chardonnay (plus lite syrah och viognier).
Cambria arbetar inte helt ekologiskt men ’sustainable’ – hållbart – är ett nyckelord på egendomen. Det
innebär återbruk av vatten, förpackningar, solpaneler för elenergi, täckgrödor i stället för konstgödsel och
allt annat som hållbart jordbruk handlar om. Santa Maria Bench har ett mycket speciellt mikroklimat
där den dagliga dimman som sveper in från Stilla Havet 25 km västerut spelar stor roll. Varje morgon vid
fem-tiden smyger dimman in för att försvinna igen fem timmar senare. Detta ger ett svalt och fuktigt
mikroklimat. Precis bakom Cambria reser sig Montereys höga kullar som gör att sval nattluft rinner ner
mot vingården om nätterna. Dessa två faktorer tillsammans gör att Cambria har en extremt lång växtsäsong, ibland ända från februari till oktober. Vinerna karaktäriseras av sin fräschör och elegans i den
generösa frukten.

Katherine’s Vineyard
Chardonnay

Julia’s Vineyard Pinot Noir
Kalifornien

Kalifornien

Pinot Noir

Chardonnay
Fylligt, med smak av tropisk frukt, fat och
citrus. Lång eftersmak.

Medelfyllig, utvecklad smak med ton
av vanilj och kryddor. Lång mjuk
eftersmak.

Vinifikation: Druvorna avstjälkas och
selekteras. Druvorna krossas och jäser och
slutlagras på rostfria ståltankar och ekfat.

Vinifikation: Druvorna avstjälkas,
krossas och kallmacererar med skalen i 7
dagar. Vinet jäser på rostfria ståltankar.

Lagring: Franska Ekfat och
rostfria ståltankar

Lagring: Franska ekfat (27% nya)
8 månader

Storlek: 6x750 ml

H
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Art.nr: 7213301

Storlek: 6x750 ml

Art.nr: 7567201

H
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VIN / USA / KALIFORNIEN / HARTFORD WINES

VIN / USA / KALIFORNIEN / AVALON WINERY

Hartford Wines
Jess Jackson, legendar i Kaliforniens vinvärld med start i Kendall-Jackson i början av 1980-talet har ett
finger med i även detta spel. Hans äldsta dotter Jennifer är sedan länge gift med Don Hartford, VD och
styrelseordförande i Jackson Family Wines. Inte bara det, Don och Jennifer har dessutom en egen vingård
i Forestville, Russian River, Sonoma County, där de tillverkar högklassiga viner som ofta är vingårdbetecknade.
Hartford gör viner på chardonnay, pinot noir och zinfandel. Russian River är ett svalt område bara 25
km från kusten och floddalen fungerar som en korridor av sval luft på väg in från den kalla oceanen. Där
stortrivs chardonnay och pinot noir medan den värmekrävande zinfandel får växa i mer skyddade lägen
där dess potential kommer fram.
I stilen är Hartfords viner helt klart ”Sonoma” men med en stramare och något torrare stil än många
skulle förknippa med vin från Kalifornien, mer mot Bourgogne, särskilt deras chardonnayviner.

Murphy-Goode
Winery
1985, runt ett bord på en krog i Healdsburg, satt
några kompisar och spelade Liar’s Dice, klassiskt
tärningsspel i pokerform, och pratade om sin kärlek till goda viner. De bestämde att göra slag i saken och inte bara prata om vin. Tim Murphy, Dale
Goode och Dave Ready hade några egna vingårdar och man började med Fumé Blanc och chardonnay. Idag är röda viner med zinfandel i spetsen
företagets tyngdpunkt.

Sonoma County Liar’s
Dice Zinfandel
California
Zinfandel
Generös och fruktig med inslag av rostad ek, mörka bär och kryddor.
Vinifikation: Druvorna avstjälkas och
selekeras och macererar med skalen för
färg och struktur.
Lagring: Franska & Amerikanska ekfat
12 månader
Storlek: 6x750 ml

Russian River Chardonnay
Kalifornien

Kalifornien

Chardonnay

Pinot Noir

Fylligt, med smak av tropisk frukt, fat och
citrus. Lång eftersmak.

Elegant smakrikt vin med mjuka tanniner,
lätt rostad ton och en lång eftersmak.

Vinifikation: Druvklasarna selekteras
och pressas hela. Vinet jäser med inhemska jästsorter i franska ekfat.

Vinifikation: Druvorna avstjälkas och
selekteras. Kallmacerering följs av
jäsning i öppna jäskar.

Lagring: Franska ekfat (30% nya)
10 månader
Art.nr: 7973801
Storlek: 6x750 ml

Russian River Old vine
Zinfandel

Storlek: 6x750 ml

Art.nr: 78185016

Avalon är uppkallat efter den paradisliknande,
legendariska ön Avalon.
Vinmakaren joe Tapparo växte upp på en vingård och lärde sig tidigt beskära vinrankor med
hjälp av sin farfar. Med sin barndomspassion
kombinerad med vitikulturstudier på prestigefulla
UC Davis är han idag vinmakaren för vinerna från
Avalon.
Avalon är hållbarhetscertifierade enligt California Sustainable Winegrowing Alliance sedan 2012.

California CAB
Kalifornien

Zinfandel

Cabernet Sauvingon

Fylligt och koncentrerat vin med härlig
frukt, viss mognadston och tanniner.

Fruktig smak med inslag av svarta vinbär,
mörka bär och choklad.

Vinifikation: Druvorna avstjälkas och
selekteras. Kallmacerering följs av jäsning
i öppna jäskar.

Vinifikation: Druvorna avstjälkas och
selekteras, krossas och kallmacererar
med skalen före jäsning. Slutlagras på
ekfat

Storlek: 6x750 ml
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Lagring: Franska ekfat
(30% nya) 10 månader

Avalon Winery

Kalifornien

Lagring: Franska ekfat (30% nya)
10 månader
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Russian River Pinot Noir

Art.nr: 7829101

Art.nr: 7500701

California CHARD
Kalifornien
Chardonnay
Torrt frisk och fruktig smak med inslag av
gul frukt, citrus och ekfat.
Vinifikation: Druvorna avstjälkas och
selekteras, krossas och vinifieras och
slutlagras på ekfat
Lagring: Franska ekfat 3 månader
Art.nr: 990086201
Storlek: 12x750 ml

H

Napa Valley
Cabernet Sauvignon
Kalifornien
Cabernet Sauvignon
Stramt men ändå fruktigt vin med inslag av
cassis. Fin struktur med mogna tanniner och
bra syra. Eleganta inslag av rostade fat.
Vinifikation: Druvorna avstjälkas och
selekteras, krossas och kallmacererar med
skalen före jäsning. Slutlagras på ekfat

Lagring: Franska & Amerikanska ekfat
10-12 månader
Art.nr: 7857201
Storlek: 12x750 ml

Lagring: Amerikanska ekfat 15 månader

H

H

Storlek: 12x750 ml

Art.nr: 7872801
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VIN / ÖSTERRIKE / BURGENL AND & KREMSTAL / SEPP MOSER

VIN / ÖSTERRIKE / BURGENL AND & KREMSTAL / SEPP MOSER

ÖSTERRIKE

Classic Style Zweigelt

Classic Style Grüner Veltliner

Burgenland

Kremstal

Zweigelt

Grüner Veltliner

Smak fylld av körsbär, färska örter, lakrits och en viss kryddighet.

Torr och frisk med toner av exotisk och
tropisk frukt, citrus och blommor.

Vinifikation: Druvorna avstjälkas och
selekteras och krossas. Macererar en
vecka med skalen före spontan
alkoholjäsning.

Vinifikation: Druvorna avstjälkas,
krossas och spontanjäser på rostfria
ståltankar. Vilar på rostfria ståltankar
och filtreras före buteljering.

Lagring: Rostfria Ståltankar
Art.nr: 7405401
Storlek: 6x750 ml

Lagring: Rostfria Ståltankar
Art.nr: 7433901
Storlek: 6x750 ml

EKO

H

EKO

Zweigelt Reserve
Burgenland

Koncentrerade toner av körsbär, lakrits,
kryddiga toner och mineraler.
Vinifikation: Spontan fermentering i
20 dagar med skalkontakt i ståltank
Lagring: Ekfat (225l & 500l)
24 månader
EKO

Riesling Von den Terrassen
Ulf Wagner
Kremstal

Zweigelt

Storlek: 12x750 ml

Art.nr: 7447801

H

Riesling
Torr, frisk smak, hög syra och en lång
eftersmak. Inslag av citrus, aprikos och
mineraler.
Vinifikation: Druvorna avstjälkas och
selekteras och krossas. Macererar en
vecka med skalen före spontan alkoholjäsning.
Lagring: Rostfria Ståltankar
Storlek: 12x750 ml
Art.nr: 7286401
EKO

Sepp Moser
Sepp Moser är ett ungt företag, grundat så sent som 1987. Men redan på 1100-talet nämns en Moser som
ansvarig för benediktinerklostret Ebersdorfs vinvård i Rohrendorf.
Efter den österrikiska vinskandalen på 1980-talet skakades vinnäringen och farfar Lenz Moser fick stora
problem. Ur askan reste sig nya företaget Sepp Moser med vingårdar i både Rohrendorf i Kremstal och
Apetlon vid Neusiedlersee.
Idag är det Sepps son Nikolaus som driver firman. Niki är passionerad ekolog och hela verksamheten
är biodynamiskt certifierad. Endast naturjäst tillåts och man använder minimalt med svavel. Sedan 2006
är all tillverkning biodynamisk och 2009 blev man medlem i Demeter – en internationell biodynamisk certifiering.
Sepp Moser odlar och vinifierar både lokalt kända druvsorter som exempelvis grüner veltliner och
zweigelt men även mer internationellt kända druvsorter som riesling och pinot noir. Man tillverkar både
torra viner samt söta viner gjort på botrytisangripna druvor i närheten av den grunda sjön Neusiedlersee
i Burgenland.
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H

H

Sött

Pinot Blanc Auslese
Burgenland
Pinot Blanc
Elegant söt och mjuk smak med en fruktig
finish.
Vinifikation: Druvorna avstjälkas och
krossas, spontanjäsning med 12h skalkontakt i 300l och 500l ekfat.
Lagring: Ekfat
Storlek: 12x375 ml
EKO

Art.nr: 7983302

H
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LIKÖR / FRANKRIKE / JOSEPH CARTRON

LIKÖR / FRANKRIKE / JOSEPH CARTRON

LIKÖR - FRANKRIKE

Ananas

Joseph Cartron

Banane

Joseph Cartron

Bourgogne

Bourgogne

Ananas

Banan

Sötaktig men frisk och fräsch smak av
ananas.
Alkoholhalt: 25%
Storlek: 6x500 ml
Art.nr: 7041702

Cacao Blanc
Joseph Cartron

Sötaktig doft med tydlig smak av banan.
Alkoholhalt: 25%
Storlek: 6x500 ml
Art.nr: 7001302

Cacao Brown
Joseph Cartron

Bourgogne

Bourgogne

Kakao

Kakao

Mycket söt med tydlig smak av vanilj
och Kakao.
Alkoholhalt: 24%
Storlek: 6x500 ml
Art.nr: 7002002

Mycket söt smak av Kakao och nötter.
Alkoholhalt: 25%
Storlek: 6x500 ml
Art.nr: 8011502

Joseph Cartron
“Godis är gott, men en god likör är underbar” (Ogden Nash)
Med sitt säte i Nuits-Saint-Georges i Bourgogne har firma Joseph Cartron utvecklat en mängd högkvalitativa frukt- och bärlikörer. Att endast använda sig av färska bär och frukter, aldrig av essenser, är signum
för firmans produkter!
Så tidigt som år 1285 satte Arnaud de Villeneuve, påvens doktor, ord på destillationen av vin. Det var då
det hela drog igång. Munkarna i Europa började göra likör. Och det var också då som en holländsk affärsman på tidigt 1500-tal uppfann ett sätt att transportera mer vin genom att koka det för att spara
utrymme. Efter transporten tillsatte man återigen vattnet i det koncentrerade vinet. Holländarna kallade
det “brandewijn”, som betyder bränt vin. Successivt föddes ordet konjak. Fruktkonjak eller Eaux de vie,
som betyder livets vatten, är gjort på de finaste frukterna. Och det är här som Joseph Cartron kommer in
i bilden. Hans familjeföretag har utvecklat enastående fruktkonjak och Eaux de vie sedan 1882.

Abricot Brandy
Joseph Cartron

Caramel

Joseph Cartron

Bourgogne

Bourgogne

Kaffe

Karamell

Söt smak av kaffe och vanilj.
Alkoholhalt: 25%
Storlek: 6x500 ml
Art.nr: 7112002

Cherry Brandy
Joseph Cartron

Mycket söt med smak av smörkola och
vanilj.
Alkoholhalt: 18%
Storlek: 6x500 ml
Art.nr: 8766002

Cocody

Joseph Cartron

Bourgogne

Bourgogne

Bourgogne

Aprikos

Mandel

Körsbär

Kokos

Alkoholhalt: 25%
Storlek: 6x500 ml
Art.nr: 8033302
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Joseph Cartron

Joseph Cartron

Bourgogne

Fruktig, söt och tydlig smak av
aprikos och mandel.
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Amaretto

Café

Söt smak med tydlig mandelkaraktär.
Alkoholhalt: 25%
Storlek: 6x500 ml
Art.nr: 7112102

Intensiv söt smak av körsbär och
mandel.

Exotisk smak med tydligt inslag
av kokosmjölk.

Alkoholhalt: 25%
Storlek: 6x500 ml
Art.nr: 8697402

Alkoholhalt: 21%
Storlek: 6x700 ml
Art.nr: 8605701
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Crème de Cassis de Bourgogne
Joseph Cartron

Joseph Cartron

Sureau (Fläder)
Joseph Cartron

Fruits de Passion
Joseph Cartron

Bourgogne

Bourgogne

Bourgogne

Svarta vinbär

Smultron

Fläder

Passionsfrukt

Söt, mycket frisk och fruktig med tydlig
svartvinbärssmak.

Söt och frisk med tydlig fräsch smak av
smultron.

Alkoholhalt: 15%
Storlek: 6x500 ml
Art.nr: 67502

Alkoholhalt: 18%
Storlek: 6x500 ml
Art.nr: 8046002

Crème de Framboise

Crème de Mûre
Joseph Cartron

Söt men frisk smak av fläder.

Söt men frisk smak av passionsfrukt.

Alkoholhalt: 20%
Storlek: 6x500 ml
Art.nr: 8302602

Alkoholhalt: 25%
Storlek: 6x500 ml
Art.nr: 8021702

Gingembre

Pamplemousse Rose
(Grapefrukt)

Joseph Cartron

Bourgogne

Bourgogne

Bourgogne

Hallon

Björnbär

Ingefära

Söt och frisk med tydlig smak av hallon.

Söt och intensiv smak av björnbär.

Alkoholhalt: 18%
Storlek: 6x500 ml
Art.nr: 7067102

Alkoholhalt: 18%
Storlek: 6x500 ml
Art.nr: 8046102

Crème de Myrtille
de Montagne

Crème de Pêche

Joseph Cartron
Bourgogne
Blåbär

Söt och frisk smak av blåbär.
Alkoholhalt: 18%
Storlek: 6x500 ml
Art.nr: 7112202

Curacao Bleu
Joseph Cartron
Bourgogne
Citrus
Söt och blommig smak med
citrusinslag.
Alkoholhalt: 25%
Storlek: 6x500 ml
Art.nr: 7001002

WE & WINE

Crème de Fraise de Bois

Bourgogne

Joseph Cartron
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Joseph Cartron

Aningen eldig och söt smak med viss
pepprighet och bitter smak av ingefära.
Alkoholhalt: 18%
Storlek: 6x500 ml
Art.nr: 8685902

Green Melon
Joseph Cartron

Joseph Cartron
Bourgogne
Grapefrukt

Söt frisk likör med fruktig och tydlig
grapefruktsmak.
Alkoholhalt: 18%
Storlek: 6x500 ml
Art.nr: 8647602

Kiwi

Joseph Cartron

Bourgogne

Bourgogne

Bourgogne

Persika

Melon

Kiwi

Söt smak av persikor och mandel.
Alkoholhalt: 18%
Storlek: 6x500 ml
Art.nr: 8044502

Curacao Orange
Joseph Cartron

Söt och frisk smak av melon med en
touch av krusbär.
Alkoholhalt: 18%
Storlek: 6x500 ml
Art.nr: 8677902

Liqueur de Poire
Joseph Cartron

Söt, frisk, fruktig smak av kiwi med
inslag av gröna äpplen.
Alkoholhalt: 20%
Storlek: 6x500 ml
Art.nr: 8008002

Lychee

Joseph Cartron

Bourgogne

Bourgogne

Bourgogne

Apelsin

Päron

Litchi

Söt smak av citrusfrukter.
Alkoholhalt: 35%
Storlek: 6x500 ml
Art.nr: 8618502

Söt likör med tydlig päronsmak.
Alkoholhalt: 25%
Storlek: 6x500 ml
Art.nr: 8019102

Söt smak av litchi, hallon med inslag av
rosor.
Alkoholhalt: 25%
Storlek: 6x500 ml
Art.nr: 7001402
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Mandarine Liqueur
Joseph Cartron

Joseph Cartron

Pomme Verte
Joseph Cartron

The Noir Fumé
Joseph Cartron

Bourgogne

Bourgogne

Bourgogne

Mandarin

Mango

Gröna äpplen

Te

Söt och intensiv mandarinsmak.

Söt smak av mango, äpple samt päron.

Alkoholhalt: 37%
Storlek: 6x500 ml
Art.nr: 8039102

Alkoholhalt: 25%
Storlek: 6x500 ml
Art.nr: 8058502

Marasquin

Melon

Joseph Cartron

Smak av gröna äpplen och lite citrus med
en balanserad sötma och friskhet.

Smakrik söt likör med smak av rökt,
svart te.

Alkoholhalt: 20%
Storlek: 6x500 ml
Art.nr: 8046502

Alkoholhalt: 18%
Storlek: 6x500 ml
Art.nr: 8699002

The Vert Maté

Triple Sec

Joseph Cartron

Joseph Cartron

Bourgogne

Bourgogne

Bourgogne

Bourgogne

Körsbär

Melon

Te

Citrus

Smak av maraschinokörsbär, mandel,
körsbärskärnor med inslag av mint.
Söt och balanserad fruktighet.
Alkoholhalt: 25%
Storlek: 6x500 ml
Art.nr: 8672702

Miel (Honung)
Joseph Cartron

Söt, fruktig smak med tydlig karaktär
av honungsmelon.

Söt smak med tydlig karaktär
av grönt te.

Alkoholhalt: 18%
Storlek: 6x500 ml
Art.nr: 8057802

Alkoholhalt: 18%
Storlek: 6x500 ml
Art.nr: 8685202

Peppermint Blanc

Vanille

Joseph Cartron

Joseph Cartron

Ofärgad likör med tydlig apelsinsmak.
Alkoholhalt: 40%
Storlek: 6x500 ml
Art.nr: 7001102

Watermelon
Joseph Cartron

Bourgogne

Bourgogne

Bourgogne

Bourgogne

Honung

Pepparmint

Vanilj

Vattenmelon

Perfekt balanserad sötma med tydlig
honungssmak.
Alkoholhalt: 18%
Storlek: 6x500 ml
Art.nr: 990092802

Peppermint Vert
Joseph Cartron

Söt frisk smak av pepparmint.
Alkoholhalt: 24%
Storlek: 6x500 ml
Art.nr: 8033702

Pomegranate
Joseph Cartron

Söt smakrik likör med tydlig smak av
vanilj.
Alkoholhalt: 20%
Storlek: 6x500 ml
Art.nr: 8072202

Alkoholhalt: 18%
Storlek: 6x500 ml
Art.nr: 7018202

Joseph Cartron

Bourgogne

Bourgogne

Pepparmint

Granatäpple

Viol

Alkoholhalt: 21%
Storlek: 6x500 ml
Art.nr: 8000102

Fruktig, frisk och söt smak av vattenmelon.

Violette

Bourgogne

Söt, frisk och fräsch smak av
pepparmint.
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Mango

Bourgogne

Joseph Cartron
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Söt och frisk smak av granatäpple
med en fin bitterhet i eftersmaken.

Söt smak med tydliga inslag av viol.

Alkoholhalt: 21%
Storlek: 6x500 ml
Art.nr: 8649802

Alkoholhalt: 20%
Storlek: 6x500 ml
Art.nr: 8642902
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SPRIT / FRANKRIKE

SPRIT / ITALIEN

FRANKRIKE

Eau-de-vie de Kirsch
Joseph Cartron

Calvados Lecompte
I hjärtat av Normandie finner vi Calvados Lecompte. Firman grundades 1923 och vi finner i den byn NotreDame de Courson. Destilleriet samsas med kor och hästar på den idylliska farmen som alltså i princip är självförsörjande. Calvados Lecompte Originel vann dubbla guld i San Francisco World Spirit Competition 2003.
Multi-Vintage är en komplex Calvados tillverkad av lagrad Calvados från årgångarna 1988, 1989 och 1990.

Originel

Calvados

Äpple

Äpple

Alkoholhalt: 40%
Storlek: 6x700 ml
Art.nr: 8021201

Bourgogne

Bourgogne

Körsbär

Plommon

Tydlig smak av körsbär och lätta toner av
citrus.
Alkoholhalt: 45%
Storlek: 6x700 ml
Art.nr: 21101

Ganska eldig och påtaglig äppelfruktig
smak med inslag av toffe och vanilj.
Alkoholhalt: 40%
Storlek: 6x700 ml
Art.nr: 7081601

Marc de Bourgogne
Hors d’Age
Joseph Cartron
Bourgogne
Pressrester från druvor
En välbalanserad smak av russin och
halm och viss fatkaraktär.

Lecompte 18 Ans
Calvados

Calvados

Äpple

Äpple

Mjuk, elegant smak med kompex
kryddighet av kanel, muskot och
generöst med mogna äpplen
Alkoholhalt: 40%
Storlek: 6x700 ml
Art.nr: 7081701

Joseph Cartron

Välbalanserad smak av plommon,
havtorn och citrusfrukter med inslag av
sötma.
Alkoholhalt: 42%
Storlek: 6x700 ml
Art.nr: 86607016

Lecompte 5 Ans

Calvados

Ungdomlig och frisk Calvados
med mycket smak av äpple.
Elegant och mjuk eftersmak.

Vielle Prune

Alkoholhalt: 45%
Storlek: 6x700 ml
Art.nr: 7000901

Poire William
Joseph Cartron
Bourgogne
Williamspäron
Tydlig smak av päron med balanserad
fatkaraktär.
Alkoholhalt: 49%
Storlek: 6x700 ml
Art.nr: 79751016

Koncentrerad med utpräglade toner av solmogna äpplen, honung och fatkryddighet
Alkoholhalt: 40%
Storlek: 3x700 ml
Art.nr: 8585401

ITALIEN
Lecompte 25 Ans
Calvados
Äpple
Lång, intensiv, komplex smak med
torkad frukt med inslag av kaffe och
lakrits.
Alkoholhalt: 40%
Storlek: 3x700 ml
Art.nr: 8508401

Lecompte Multi Vintage
Pay d’Auge
Calvados
Äpple
Koncentrerade toner av semitorkade,
äpplen, russin med komplex kryddiga toner
av kanel, muskot och vanilj
Alkoholhalt: 40%
Storlek: 3x700 ml
Art.nr: 990080001

Terreno Grappa
Toscana
Sangiovese
Vit druvtypisk grappa med florala toner.
Fruktig smak med inslag av fikon
och russin samt ett eldigt avslut.
Lagring: 5 månader på ståltank.
Alkoholhalt: 42%
Storlek: 6x500 ml
Art.nr: 990096102

EKO
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Farina Grappa di Amarone
della Valpolicella
Veneto
Corvina, Corvinone, Molinara,
Rondinella
Tydliga toner av russin, mandel och
mjuka avrundande fat.
Lagring: Ekfat
Alkoholhalt: 42%
Storlek: 6x700 ml

Art.nr: 8692801
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SPRIT / MEXICO, NORGE & PERU

MEXICO
Derrumbes
Derrumbes tar den traditionella, mexikanska spriten Mezcal till en ny nivå! Derrumbes är skapat
av Javier Mateo, tredje generationens destillerare, med målet att uttrycka de unika stilarna av
mezcal i olika byar i Mexiko.

SPRIT / SVERIGE

SVERIGE

Mezcal No. 3 San Luis Potosi
San Luis Potosi

Svensk Vodka Lake Vättern
Sverige

Svensk Export Vodka

Salmiana Crassispina Agave
Intensivt kryddig och fruktig mezcal med
toner av kardemumma, läder, citrus och
örter.

Ren och nyanserad smak med en viss
krämighet och lång eftersmak, där råvaran
och mineraliteten från Vättervattnet tydligt kommer fram.

Svensk Vodka tillverkas i Sverige. För premiumvodkan Lake Vättern används bara svenskt vintervete
och det iskalla vattnet från Vättern.

Alkoholhalt: 42%
Storlek: 6x700 ml
Art.nr: 581016

Alkoholhalt: 40%
Storlek: 12x700 ml
Art.nr: 8794301H

NORGE
Enbär, blåbär, blåstång, kvanne,
rabarber och kungsmynta
Frisk kryddig smak med inslag av enbär och
frukt.

80 mm

Alkoholhalt: 37,5%
Storlek: 12x700 ml
Art.nr: 112312

Svensk Export Vodka AB, Sweden
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80 mm

Alkoholhalt: 37,5%
Storlek: 12x700 ml
Art.nr: 112412

7 350029 241216
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Tydlig smak av enbär och en touch citrus.

120 mm

Alkoholhalt: 46%
Storlek: 6x500 ml
Art.nr: 8880302

Svensk Export Vodka AB, Sweden

Peruanska familjeföretaget Macchu Pisco drivs
av systrarna Melanie och Lizzie Asher och har på
kort tid skapat en hype kring premiumpisco i USA.
Melanie är företagets Master Blender och har ärvt
passionen för pisco av sin mormor Amelia – trots
att Señora Amelia är över 100 år gammal, godkänner hon varje destillering innan buteljering!

Enbär

Ren och frisk smak med inslag av vete
och råg.

PERU
Macchu Pisco

Sverige

Sverige

Grimstad, Norge

7 350029 240714

Harahorn Gin produceras av Det Norske Brenneri
som grundades så sent som år 2011 men på kort
tid blivit erkända för sina kvalitetsprodukter.
Harahorn Gin vann guldmedalj vid San Fransisco World Spirits Competition 2016, världens största sprittävling.
Ginen är döpt efter ett berg i norska Hemsedal
och designen har dagit inspiration av ett fabeldjur
som än så länge ingen sett...

Traditional Gin

Traditional Vodka

Harahorn Small Batch Gin

120 mm

Det Norske Brenneri

Säsong

La Diablada Pisco
Ica Valley, Peru
Quebranta, Moscatel, Italia, Torontel
Aromatisk och nyanserad pisco med toner
av tropisk frukt och peppar i acholado-stil.
Alkoholhalt: 40%
Storlek: 6x500 ml
Art.nr: 4001302

Svensk Ekologisk Aquavit
Sverige

Svensk Julaquavit
Sverige

Smakrik, kryddig med smak av kummin
och dill samt med en fräsch citruston

Kryddig smak med tydlig karaktär av krondill, inslag av fänkål, kummin och citrus.

Alkoholhalt: 40%
Storlek: 12x500 ml
Art.nr: 12302

Alkoholhalt: 47%
Storlek: 6x700 ml
Art.nr: 1070801

EKOLOGISK
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SPRIT / TYSKLAND

ÖL / ITALIEN & T YSKL AND

TYSKLAND
Seaman’s shot
Seaman’s shot är en uppkryddad vodka av hög
kvalité från Waldemar Behn. Spriten kryddas
med naturliga aromämnen som menthol och eucalyptys som ger en frisk smak.

ITALIEN

Seamans Shot
Tyskland
Halvsöt, smakrik och lite eldig med tydlig smak av mentol och eukalyptus.
Alkoholhalt: 30%
Storlek: 6x700 ml
Storlek: 8x24x2 cl

Art.nr: 71301
Art.nr: 7084304

Birra Italia
Birra Italia grundades i Milano 1906 och bryggs i i regionen Emilia-Romagna. Det ligger mellan staden
Bologna, känd som gastronomiskt centrum, och den
kända turistorten Rimini.

Birra Italia 1906
Frisk och maltig smak med inslag av ljust
bröd, örter och lime.
Alkoholhalt: 4,8%
Storlek: 24x330 ml
Art.nr: 8811603

TYSKLAND
Dooley’s
Dooley’s är en serie gräddlikörer av premiumkvalité med vodkabas.

Original Toffee Liqueur
Krämig gräddkolalikör med smak av
smörkola.
Alkoholhalt: 17%
Storlek: 6x700 ml
Storlek: 24x2 cl

Art.nr: 69101   
Art.nr: 69105

Karmeliten Brauerei
Karmeliten Braurei är ett klassiskt traditionellt bryggeri. Idag är Karmeliten Brauerei ett bryggeri med uttalat hållbarhetsfokus - de strävar mot total koldioxidneutralitet - samtidigt som stilen är stadigt förankrad
i regionens arv. Bryggmästare är Thomas Eichenseher.

Hefe-Weizen
Bayern
En ofiltrerad veteöl med balanserad
beska, och kryddig smak med inslag av
ljust bröd, koriander, kryddnejlika och
citrus.
Alkoholhalt: 5%
Storlek: 24x330 ml
Art.nr: 14560324

H

Liquorice Liqueur
Krämig och gräddig likör med uttalad
lakritssmak.
Alkoholhalt: 15%
Storlek: 6x700 ml
Art.nr: 990093701          
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White Chocolate
Cream Liqueur
Krämig likör med smak av vit choklad
och skogsbär.

Håll utkik efter
Karmeliten Festbier
när hösten
närmar sig!

Alkoholhalt: 15%
Storlek: 6x700 ml
Art.nr: 8792201               

WE & WINE

67

ANTECKNINGAR

68

WE & WINE

ANTECKNINGAR

WE & WINE

69

