Mousserande
G.H. Mumm Cordon Rouge
Producent: G.H. Mumm
Druvor: Pinot noir 45%, chardonnay 30% och pinot
meunier 25%.
Ursprungsland: Frankrike
Distrikt: Champagne
Doft: Aromer av citron och grapefrukt, med toner
av ljus persika, aprikos och syrliga äpplen.Toner av
vanilj, torkad frukt och honung dröjer sig kvar.
Smak: Komplex smak med inslag av färska frukter
och smörkola. Något syrlig och anmärkningsvärt
lång eftersmak.
Färg: Gyllene med aning jadegröna inslag.
Passar till: Som apéritif. Till små tilltugg av lax, räkor eller
gåslever.
225:- 1/4
459:- 1/2
799:- 1/1

Prosecco Treviso Extra Dry Doc
Ursprung: Italien, Veneto
Druvor: Flera
Doft: Fruktigt, ren, fräsch doft av krusbär,
vita persikor och smultron
Smak: Medelfyllig, fräsch, fruktig och insmickrande
smak av citrus, päron, persika och mineral.
Rik mousse med små bubblor och fräscht slut.
Passar till: Klassisk italiensk aperitif, till naturella
skaldjur, risotto med gröna ärter eller färska
kronärtskockor, grillad fisk serverad med citron.
Fyllighet:

Sötma:

249:- 1/1

Vita Viner
Sancerre Cave Des Perrières 2010/2011
Ursprung: Frankrike, Loire, AOC Sancerre
Druvor: Sauvignon Blanc
Doft: Stor, härligt druvtypisk doft med aromatiska
inslag av krusbär, nässlor och mineral.
Smak: Torr, frisk och elegant smak med inslag av
citrus, mineral och nässlor. Lång och frisk avslutning.
Passar till: Serveras vid 8-10°C till fisk och skaldjur,
kyckling och franska getostar.
Fyllighet:

Sötma:

399:- 1/1

Hess Select Chardonnay 2010
Ursprung: USA, Monterey
Druvor: Chardonnay
Doft: Stor doft med inslag av tropisk frukt, melon
och päron.
Smak: Torr, frisk med toner av nektarin och päron
samt en frisk avslutning med smak av citrus.
Passar till: Fet fisk, pocherad, ugnsstekt eller grillad,
eleganta skaldjursrätter, grillad tonfisk och till thai
med ingefära, koriander och aning chili i kryddningen.

Fyllighet:

Sötma:

299:- 1/1

Vita Viner
Pinot Gris Tradition 2008/2009
Ursprung: Frankrike, AOC Alsace
Druvor: Pinot Gris
Doft: Medelstor, torr finstämd doft med inslag av
härlig gul frukt, nektar och en aning jasmin.
Smak: Medelfyllig, torr, avrundad, frisk smak med
inslag av gul frukt, mineraltoner och skiffer.
Passar till: Fisk- eller skaldjurspaté som förrätt,
bouillabaisse, kraftiga fiskrätter, pocherad fisk med
smör och pepparrot, kyckling eller ljust kött i
veloutésås.
Fyllighet:

Sötma:

449:- 1/1

Chablis Premier Cru Vaulignot 2010
Ursprung: Frankrike, AOC Chablis Premier Cru
Druvor: Chardonnay
Doft: Medelstor, fräsch doft med lätt rostade toner.
Inslag av smultron, vit persika, päron och citrus.
Smak: Frisk, fräsch, mineralig smak med lätt rostade
inslag. Smaker av citrus, grape, lime, äpple,
smultron, vit persika och aprikos.
Passar till: Skaldjur som languster, hummer och
ostron, liksom till eleganta fiskrätter. Getostar och
milda vitmögelostar.
Fyllighet:

Sötma:

499:- 1/1

Vita söta viner
Carmes De Rieussec Sauternes AOC 2007/2008
Ursprung: Frankrike, Bordeaux, AOC Sauternes
Druvor: Semillon 85%, resten Sauvignon Blanc och
Muscadelle
Doft: Stor, utvecklad doft med toner av aprikos,
mandel och bivax.
Smak: Söt, frisk och balanserad smak med inslag
av tropisk frukt, mandelmassa, honung samt en lång
citrusfrisk avslutning.
Passar till: Runt 10 grader till fruktdesserter, som
den är, eller till grönmögelostar och naturligtvis
foie gras.
Fyllighet:

Sötma:

399:- 1/2

Röda Viner
Clancy´s Red 2009
Ursprung: Australien, Barossa Valley
Druvor: Shiraz 42%, Cabernet Sauvignon 41%,
Merlot 14% och Cabernet Franc 3%
Doft: Fruktig, balanserad doft med något rökiga
toner samt inslag av röda vinbär, engelsk sötlakrits
och vanilj.
Smak: Mjuk, fruktig, kryddig, härlig, lång smak
med toner av röda bär, choklad och kryddor. Lång,
generös eftersmak.
Passar till: Grillade rätter av lamm, nöt eller vilt,
smakrik pasta bolognese och mustiga grytor med
litet hetta i eftersmaken.
Fyllighet:

Strävhet:

389:- 1/1

Röda Viner
Nipozzano Riserva Chianti Rufina DOCG 2008/2009
Ursprung: Italien, Toscana
Druvor: Sangiovese 90% och kompletterande druvor
10% dvs Malvasia Nera, Colorino, Merlot och
Cabernet Sauvignon.
Doft: Medelstor doft av mogna mörka bär, tobak,
mocka (kaffe), choklad och välbalanserat, kryddigt inslag.
Smak: Medelstor, komplex, intensiv och elegant
torr smak med toner av moreller, rostat kaffe, mörk
choklad, örter, fat och charkuterier. Ett balanserat och
elegant vin med lager av smaker, bra tannin- och
syrastruktur samt lång komplex eftersmak.
Passar till: Risotto med svamp eller parmaskinka,
smakrikare rätter av fågel, lättare vilt, kalv och lamm.
Fyllighet:

Strävhet:

409:- 1/1

Coto De Imaz Gran Reserva 2001

Ursprung: Spanien, Rioja
Druvor: Tempranillo, från Alta
Doft: Kraftfull doft med mörk, kryddig frukt,
fatvanilj och mintchoklad.
Smak: Väldigt komplex, fyllig, ungdomlig smak med
integrerade tanniner dolda av mogen mörk frukt.
Inslag av björnbär, kryddnejlika och fatvanilj.
Passar till: Smakrika kötträtter, gärna vilt, liksom
anka eller gås.
Fyllighet:

Strävhet:

559:- 1/1

Chateau Marzy Grand Enclos Pomerol 2008

Ursprung: Frankrike, Bordeaux, AOC Pomerol
Druvor: Merlot 80%, Cabernet Franc 20%
Doft: Ursprungstypisk doft med inslag av örter, ceder,
röda bär och viss ton av mynta.
Smak: Medelfylligt, mjukt vin med element av bär, örter,
läder och ceder. Avslutar med ett balanserat inslag av fat.
Passar till: En klassiker som oxfilé Provencal och
rådjursfilé med gräddig sås av skogssvamp.
Fyllighet:

Strävhet:

669:- 1/1

Torre Del Falasco Amarone Della
Valpolicella Doc 2006/1007

Ursprung: Italien, Veneto
Druvor: Corvina 70%, Rondinella 25% och
Cabernet Sauvignon 5%
Doft: Stor rund doft av mörka bär, torkad frukt, vanilj,
viol, choklad, fikon och söta madeiratoner.
Smak: Fyllig, rik, koncentrerad smak av mörk frukt,
mörka bär som plommon, moreller, körsbär, blåbär,
björnbär med inslag av fat, choklad och viol.
Passar till: Kraftfulla rätter av välhängt mörkt kött,
gärna kraftigt vilt, med smakrika tillbehör.
Hårdostar som vällagrad parmesan.
Fyllighet:

Strävhet:

799:- 1/1

Röda Söta Viner
Romariz Bio Port Reserve Ruby

Ursprung: Portugal, Douro
Druvor: Touriga Nacional, Touriga Francesa och Tinta Roriz.
Doft: Stor kryddig doft med pepprigt inslag och toner
av mörka bär, lakrits, russin och örter.
Smak: Söt, fyllig smak med tydligt återkommande av
mörka bär, lakrits, russin och en något örtig ton.
Lång avslutning med viss strävhet.
Passar till: Chokladdesserter, grönmögel- och
blåmögelostar, bakverk med frukt och glass och gräddiga
desserter smaksatta med rom eller likör.
Fyllighet:

Strävhet:

469:- 1/1 7:-/cl

