
   

 Tre röda Rhôneviner på rad!  

Expression Rouge 8 cl 

MusC, Dom de la Graveirette 8 cl 

Lou Tardon, Vacluse 8 cl 

220 kr 

 

 

 

 

 

 
 
  
 

Hej! Välkommen till oss på Dryck Vinbar. 

Vi är allt annat än en traditionell vinbar, utan mer som ett vardagsrum. En mötesplats 
och skön träffpunkt - som en by mitt i stan. Slå dig ner på en barstol eller i en soffa, så 

serverar vi ett riktigt bra vin, andra drycker och gott att äta till dig. 

Vi vill öppna upp vinvärlden för dig så att du kan upptäcka allt spännande som händer 
därute.  Vi hoppas att du blir sugen på att kliva in och upptäcka en massa du inte 
redan visste. I vår dynamiska vinlista hittar du för det mesta något nytt och kul.  

Vi kommer ständigt att förändra, byta ut och plocka in härliga viner  
och nya smakvärldar allteftersom.  

Malin & Carro med personal 

Pst! Vi är en kontantfri vinbar 

 

 

ALKOHOLFRIHET! 
Rudenstams 

Svarta vinbär  
En mousserande 

o läskande historia 
55 kr 

  
95 kr 

vin och 
ekologi 

Vi gillar omsorgsfullt 
odlade viner som är 

hållbart och medvetet 
framställda av 

producenter runtom 
i världen. Vår lägsta nivå 

är ekologiskt. 

KOMBUCHA – gott och snällt! 55 kr 

Future Forest Bliss – hallon, mango, rabarber  

Dark Berry Awareness  – Björnbär, blåbär  

 

 

155 kr 

Glas 150 kr Flaska 600 kr 

 

 

Poppa loss!  
Smaka våra nypoppade popcorn med 

tryffelolja och riven parmesanost  
65 kr 



 

 2 D R Y C K  V I N B A R  

UTAN ALKOHOL

Kolsyrat källvatten Minvino                    69 kr  
Äppelmust från Normandie 25 cl 
Pomme, jordgubb eller körsbär 45 kr 
Äppelmust eko Karlskrona, glas 39 kr 
 
Botanisk Cola, Fentimans 33 cl 35 kr 
Ginger Beer, Fentimans 33 cl 35 kr 
Indian tonic water/Herbal tonic 12,5 cl 22 kr 
 
VY, måltidsdryck från Bjärehalvön 
Äpple + humle 95 kr 
Äpple + slånbär 95 kr 
Skåne & Småland 95 kr 
 
Kombucha 55 kr 
Mousserande äppeldryck  
Mère Poulard, glas 58 kr 
Mère Poulard, flaska 75 cl 155 kr 
 
Rudenstams Bär & Frukt  
Mousserande Svarta vinbär, 33 cl 55 kr 
Mousserande Vita vinbär, 33 cl 55 kr 
 
Solskenslemonad rabarber 55 kr 
India Pale Soda, Gbg Soda 33 cl 25 kr 
 
Druvjuice riesling, Mikkeller, glas 58 kr 
Druvjuice riesling, Mikkeller, flaska 155 kr 
   
Alkoholfri öl, Warsteiner Fresh 40 kr 
Brekkeriets Picknick Sour Ale 2,2% 50 kr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Learn how to… 

Have fun without alcohol 
Talk without cell phones 
Love without conditions 
Dream without drugs 
Smile without selfies 

 
 

Espresso 30 kr 
Cappuccino 35 kr 
 
En kanna te  50 kr  
M i n  s y s t e r s  t e h u s  

Välj mellan Jasmin green tea 
pearls, Long Jing green te, 

Oolong, Lemon Balm Rose  
 
  
  

Vi har supergott kaffe 
från Stockholm Roast! 

Pröva vårt söta avslut till 
till… 

Kaffe + tryffel 75 kr 
 



 

 3 D R Y C K  V I N B A R  

ÖL  

FATÖL - ALLTID HOS OSS!  
Peroni, fatöl 40 cl 65 kr, galopp 20 cl 40 kr 
En härlig törstsläckare och somrig ljus lager vi aldrig tvivlar på…Grundades år 1846 i den lilla byn 
Vignevano och flyttade senare till Rom. En riktig institution och ett pålitligt öl under solen.  
 
VÅRT GÄSTFAT  
Punk IPA, Brew Dog fatöl 40 cl 75 kr, galopp 20 cl 45 kr 
Frisk, fräsch IPA som passar närsom till vadsom. Bra bett i beskan utan att vara störig. 
 
JO, ALLA VÅRA FLASKÖL ÄR OPASTÖRISERADE, OFILTRERADE OCH KLASSAS SOM FÄRSKÖL. 
SÅ VET DU. 
 
Zodiak IPA, Omnipollo  70 kr 
Omnipollo själva beskriver det här ölet som ett delbokslut i sin jakt på sitt nya idealöl. Här får du 
öltypen «naturlig IPA». Naturligt disig, lätt kolsyrad och allmänt rustik. En mjuk, lätt karamellig öl 
med smak av tropisk frukt och malt med fint balanserad beska. 
 
Leon, Omnipollo 75 cl 135 kr 
En ljuvlig helflarra att dela! En Belgisk Blond bryggd på Champagnejäst. Nyanserad, frisk och 
fruktig, apelsin, grape och passionsfrukt ger en krispig historia som nästan för tankarna mot ett vitt 
vin.  
 
Garage Pils, NKB/Nordic Kiwi Brewers  70 kr 
Supersmarrig pilsner med attityd och fruktig humle från Nya Zeeland! 
 
Trippie Hippie SIPA, NKB/Nordic Kiwi Brewers  75 kr 
En humlebomb utan like! Massor med tropisk frukt och fläder i en ormgrop av humle från Nya 
Zeeland. «Fell the vibe and get tripp´n with some flower power baby» 
 
Sandhamn Ljus Lager EKO, Värmdö Bryggeri  70 kr 
Lättdrucken ljus härlig lager som är en riktig sommarklunk! Ett jäkla bra val helt enkelt. 
 
Stockholm Lager, Stockholm Brewing CO 65 kr 
Tysk pilsnerstil, ljus, lätt och törstsläckande. Gott hela vägen ner till brunnen! 
 
Cutyard, Fjäderholmarnas Bryggeri 70 kr 
På den här holmen brygger gänget en tuffare lager med maltig smak och tydlig beska. Humlad 
med amerikansk humle som ger dig sköna citrustoner, vi hittar också lite ljust bröd och frisk 
örtighet. 
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FORTS ÖL  

Monkey Business Pale Ale, Fjäderholmarnas Bryggeri  70 kr 
Fruktig, humlearomatisk amerikansk Pale Ale med tydlig beska. Tropiska frukter som mango och 
ananas dansar vild tango med lavendel och apelsinblom. 
 
Brännskär Brown Ale, Nynäshamns Ångbryggeri 50 cl  85 kr 
En mörkare ale med välrundad maltighet, bra balans mellan torrt och trevligt. Mums!  
 
Dugges Pils, Dugges  70 kr 
En engelsman promenerar in till en bar. Resten är historia som de själva säger ” and, if all goes well, 
we’ll continue doing what we’ve always done. Brewing our beer. Preaching our brews. Living the 
dream. And, loving every minute of it!” En ren, torr och snygg lager.  
 
Fresh IPA, Dugges  80 kr 
Den här ölen ska serveras så färsk som möjligt, vilket gör att vi bara får köpa in små partier i taget. 
Lätt krispig, fruktig och packad med enorma mängder humle.  
 
Tropic Thunder, Dugges  80 kr 
Busigt värre! Här ville Dugges göra en öl precis som glassen Popsicle. I de solklara smakerna mango, 
passionsfrukt och persika. Flytande godis…  
 
Russian Imperial Stout, Poppels  90 kr 
Under 1700-talet var den här ölstilen en favorit hos Katarina den stora och ryska hovet. Den här 
versionen har en rejäl kropp, generös doft och smak av lakrits, kaffe och choklad och pyttelite hetta 
från alkoholen i avslutet. 
 
Öl från Stigbergets Bryggeri  85 – 90 kr 
Nu börjar de flesta mikrobryggerier att övergå till att förpacka sin öl på burk, eftersom det 
uteslutande är den bästa förpackningen för att hålla ölet färskt. Så även Stigbergets. Kolla med oss 
vad som finns inne just nu.  
 
Brillant Saison, Brekkeriet  80 kr 
Förr i världen bryggde man saisonöl under vinterhalvåret för sommarens arbetare. Det var den svala 
vintern som gav bättre kontroll av jäsningen. Idag är saison en cool öl med något högre alkoholhalt 
än det var förr. Med andra ord, det var inte bättre förr. 
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FORTS ÖL  

Suröl från Brekkeriet  85 kr 
Vi har alltid några olika sorters friska eller fruktiga suröl hemma. Dom kommer från tre skånska 
brorsar som brygger bira vi gillar. Malins favorit! 
 
Kärlek Pale Ale, Mikkeller  80 kr 
En kär pale ale som bryggs och byter karaktär utifrån säsong och trender. Ale tillverkas genom 
överjäsning och historiskt har pale ale använts som ett samlingsnamn för ljusare öl. Humlearomatisk 
med tydliga beska.  
 
Reparationsbajer glutenfri, ToØl  80 kr 
En Pale Ale från andra sidan sundet. En välhumlad, glutenfri öl bryggd på havre och korn. Bra bett i 
beskan! 
 
König Ludvig Weissbier 50 cl  90 kr 
En klassisk veteöl från öllandet Tyskland som landar fint med sin fruktiga friska smak med inslag av 
äpple och banan.  
 
Ero, Burdock Brewery, Toronto 37,5 cl  215 kr 
En krallig fatlagrad Saison bryggd med klarbär och amerikanska blåbär. Njut som den är – himlen 
kommer att öppna sig och jesus kliver ned på Swedenborgsgatan. 
 
Drie Fonteinen Hommage,  Belgien 75 cl  435 kr 
Om du någon gång ska slå till så är det… nu! Gudomlig doft av färska hallon, körsbär och lite citrus. 
Monumentalt gott. Så nu är det sagt. Det här är en så kallad Lambic. En öl som spontanjäst minst 
två år… bryggd på korn och omältad vete, 30% hallon och 5% körsbär. 

 
 
 
 
 
 

CIDER 

Dry Hop, Frutoso, Skåne 33 cl 80 kr 
En härlig svensk äppelcider som vi har fått en riktig crush på! Cidern har torrhumlats och ger dig en 
frisk och fruktig feeling. 
 
Ponpon, Fam Pontreue, Normandie 37,5 cl  85 kr 
Här får du en ”funky” och ”stallig” cider som är lite vild och galen. En helt naturlig produkt utan 
några tillsatser. För dig som gillar en bonnig cider med smakliga äventyr och krumsprång. 
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MOUSSERANDE PÅ GLAS 

Glas 12 cl 
Pregadeu, Els Vinyerons, Penedès  95 kr 
Vi bubblar i etthundra procentig Xarel-lo druva, som är en de tre huvuddruvorna i Kataloniens 
bubbelviner. Vi pratar frisk, pigg och härligt guläpplig. Mums! 
 
NV Domaine Chancelle Cremant de Loire, Domaine Bourdin, Loire  100 kr 
Här råder handens verk. Handplockade druvor och manuell sortering där de allra bästa druvorna 
väljs ut och läggs i 25 kilos lådor. Druvorna pressas direkt efter skörden och spontanjäser och lagras 
sedan i minst 18 månader. Här tillsätter de varken jäst eller sulfiter. Istället bara naturliga processer 
och så den där... handen. 
 
NV Domaine Chancelle Cremant de Loire Rosé, Domaine Bourdin, Loire  100 kr 
Vi vadar ut i den rosa världen med samma hantverkskänsla som ovan. Här möts druvorna Chenin 
Blanc och Grolleau i en härlig dans. 
 
2016 Ovella Negra, Ancestral, Penedès  100 kr 
Ancestral är en av de äldsta metoderna för att göra mousserande vin. Vinet jäser bara en gång, och 
buteljeras och jäser klart i flaskan. De sista sockerresterna bildar då de fina bubblorna. Här får du en 
frisk och krispig uppstickare från Katalonien. 
 
NV Rovellats Reserva Cava Imperial, Penedès  110 kr 
Här en klassisk cava gjord på de traditionella cavadruvorna; Macabeo, Xarel-lo, Parellada. Här kan 
du bubbla på och njuta av de typiska smakerna…Ren, fräsch och citrus-pigg. 
 
NV Assemblée Brut, Bruno Michel, Champagne, 175 kr 
En liten producents söder om Epernay i Champagne. En riktig elegant champagne som är 
härligt grön-äpplig och frisk. En levande Champagne som sjunger arior i glaset. Japp. 
 
NV Origin’elle Extra Brut, Francoise Bedel, Marne, Champagne 180 kr 
En stor, härlig och ”brödigare” champagne där dominansen ligger på druvan Pinot Meunier, vilket 
är mer ovanligt. Den kvinnliga champagneproducenten Francoise Bedel hänger i Marne strax 
utanför Paris och har jobbat biodynamiskt sedan typ, Dackefejden. 
 
NV Assemblée Rosé, Bruno Michel, Champagne 190 kr 
Ett riktigt lyxigt sommarbubbel med friska toner från en värld av röda äpplen, jordgubbar och röda 
vinbär. När du vill unna dig… å det vill man ju ibland. 
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VITA PÅ GLAS 

Smak 8 cl / Glas 15 cl 
 
2015 Expression Blanc, Château BeauBois, Rhône  50 kr / 90 kr 
Vårt vita husvin… För att det är ett riktigt bra vin. Det smakar gula frukter, örter och lite baguette. 
Näe, den där sista var att fara med osanning. 
 
2018 Weinviertel Gruner Veltliner, Gruber Röschitz  60 kr / 110 kr 
Här har vi Österrikes nationaldruva Gruner Veltliner. Typiskt för den är krispiga fruktigheter med 
toner av päron, kiwi och Co. 
 
2017 Blanc de Mer, Bouchard Finlayson, Walker Bay  60 kr / 110 kr  
Det här är en jätterolig blend av Riesling, Viognier, Chardonnay, Sauvignion Blanc och Semillon. En 
blomsterbukett i näsan och ett fruktfat i munnen. Jisses vad härligt! 
 
2017 Touraine Sauvignon, Pierre-Olivier Bonhomme, Loire  60 kr / 110 kr 
Ett härligt naturligt vin som har fått många gäster att ”gå ner i brygga”. Här en annorlunda och 
magisk variant av en Sauvignon Blanc. En sommelier-favorit! 
 
2018 Riesling Qualitätswein Trocken, Sybille Kuntz, Mosel 65 kr / 125 kr 
Det här en riktig skolboksriesling. Krispig, citrusfrisk, elegant och mineralig. Som Charles Smith, 
demonproducenten i Washington säger: Girls and Riesling rock!  
 
2018 Albamar Albariño, Bodegas Albamar, Rias Baixas 65 kr / 125 kr 
En klassisk albariño från Galicien. Du vet i det där nordvästra hörnet som sluttar rakt ut i Atlanten. I 
det här glaset bor det ett torrt, friskt vin med finstämd syra och härlig fruktighet.  
 
2017 Soave Filippi Castelcerino, Veneto 65 kr / 125 kr 
Det här vinet väljer du när du längtar ett biodynamiskt persikofruktigt gottgott vin med fina 
mandeltoner. Faktiskt supergott till typ allt. 
 
2017 Petit Chablis, La Manufacture, Chablis  65 kr / 125 kr 
En riktigt bra Chablis, så låt dig inte luras av det lilla ordet ”petit”. Enjoy! 
 
2017 Saint-Pierre, Chateau Ferran, Entre deux mers, Bordeaux   65 kr / 125 kr 
Det kan vara klurigt att få tag på en bra Vit Bordeaux att servera på glas utan att det gör ett stort 
hål i plånkan… Här har vi lyckats med vad vi anser är ett riktigt bra vin. Frisk, floral och saftig som ett 
bett i en mogen persika. Slurp! 
 
2017 Gimme Gimme Gimme Riesling, Wine Mechanics, Göteborg 75 kr / 135 kr 
En svenskt vitt vin, javisst! Men druvorna kommer i Pfalz i Tyskland. På det här nystartade vineriet 
importerar de druvorna och vinifierar det hela i slakthusområdet, Göteborg. Så roligt och gott!   
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FORTS VITA PÅ GLAS 

2016 Chateau Lafitte, Jurançon Sec  75 kr / 135 kr 
Det här vinet gör man på de lokala druvsorterna Gros manseng och Petit manseng, som främst 
odlas i sydvästra Frankrike. Druvorna är små och tjockskaliga och ger ett fetare och mer komplext 
vin. Jäkligt gott säger vi… vad tycker du?  
 
2014 Macon-Verzé Blanc, Nicolas Maillet, Bourgogne  80 kr / 145 kr 
Fluffig, härlig med fräsch fruktig syra. Bästa kompis med alla snacks och tapas och som den är. Det 
här är en oekad Chardonnay och har därför likheter med vissa viner från Chablis. 
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ORANGE PÅ GLAS 

2017 Foradada Brisat, Garnatxa Blanca, Celler Frisach, Terra Alta 70 kr / 130 kr  
Åtta dagars skalkontakt, därefter vilar vinet på sin jäst i ett år. Vi smakar mandelblom, rosmarin, 
honung och fänkål som möter mogen citrus, gråpäron och kamomill. Allt dansar kring stenig 
mineralitet och en elegant tanninstruktur. 
 
2018 Emma Garnacha Blanca, Vega Aixala, Conca de Barberá 85 kr / 155 kr 
På branta sluttningar ligger de här vingårdarna med liknande jordmån som den mer kända grannen, 
Priorat. Licorella heter det skiffer som ger vinerna en alldeles särskild mineralitet. Ett josigt, friskt vin 
med härlig syra och längd. Känner du kanske lite sötmandel, grape, apelsin och örter? 
 
2017 Pinot Gris Maceration-Pur Vin-Pierre Frick, Alsace 95 kr / 170 kr 
Det här är kult-biodynamikerna i Alsace. Riktiga hard core terroir-människor som går i säck och aska. 
Näe, men de är superseriösa vinmakare som skapar ohyggligt bra viner. Vi blev helt lyriska när vi 
provade det här vinet. Här kommer vinet till sin aromatiska rätt och är ett helt torrt och 
tanninstrukturerat. Flirtigt och supergott! 
 
2017 Jupiter, Hameau Touchboeuf, Saint-Joseph  95 kr / 170 kr  
Nu susar vi ner till Simon Gastrein i norra Rhône med en druvblend mer typisk för södra Rhône med 
druvorna Viognier, Marsanne och Roussanne. De ger en annan slags fruktighet och en aning 
nötighet med busiga tanniner och, ack så smarrig. 
 
2017 Sibylle Kuntz Riesling Orange, Mosel  110 kr / 200 kr  
En orange Riesling som har gnossat sig med skalen (macererat) i sex veckor och därefter legat i sex 
månader på stora ekfat. Druvorna skördas sent i oktober för att få den där höga mognaden, som 
ger en stor och skön fruktighet. Rieslingkrispigheten finns där som backas upp av finstämda 
tanniner. Ett elegant orangevin som är riktigt gastronomisk. 
 
2015 AmByth Estate, Phillip Hart, Santa Barbara  120 kr / 220 kr 
Här får du 100% Grenache Blanc som är en magisk druva med sin fyllighet och ”green richness”.  Vi 
är i Paso Robles, Kalifornien och på den första och enda biodynamiska vingården i området. Philip 
odlar s k ”dry farming” utan bevattning och lagrar vinerna i stora terrakotta amforor. Vinerna är 
varken klarnade eller filtrerade. Det här är jäkligt bra. 
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RÖDA PÅ GLAS 

Smak 8 cl / Glas 15 cl 
 
2014 Expression Rouge, Château BeauBois, Rhône  50 kr / 90 kr 
Vårt röda husvin, när du vill ha ett ”glas rött”. Ett vin för alla, tänker vi. Lättsamt, fruktigt och 
mumsigt.  
 
2016 Chateau Haut-Mallet, Vignoble Boudon, Bordeaux  65 kr / 115 kr  
En mycket välgjord ung Bordeaux som är mer än tillgänglig och generös, trots sin ringa ålder. Drick 
och njut.  
 
2016 Langhe Nebbiolo, Azienda Vitivinocola Rizzi, Piemonte  65 kr / 120 kr 
Strax utanför Trieso ligger den här anrika vingården i Barbarescos sköte. Som sig bör är det 100% 
Nebbiolo som med sin elegans doftar rosor och viol. När du så sakteliga svalt det goda, känner du 
kanske hallon och jordgubbar, lite svartpeppar och lakritstoner. Mums... 
 
2017 Miloca Garnacha, Celler Vendrell Rived, Montsant  65 kr / 125 kr  
Här väljer den familjedrivna vingården att visa vad druvan garnacha går för, utan inblandning av 
fatlagring. Vinet bjuder på lena fina tanniner, röda bär, plommon och en viss kryddighet. Ett jäkla 
gott och bra vin! 
 
2017 Quite, Veronica Ortega, Mencia, Bierzo  65 kr / 125 kr 
Den blivande demonproducenten gör i detta nu en kometkarriär med sina egna viner där hon håller 
på att ge vindistriktet Bierzo och den röda druvan Mencía, en pånyttfödelse i vinvärlden. I den här 
flaskan får du mycket «bang for the buck». Vi smakar generösa björnbär, skogsmatta, stenig, 
skönfrisk syra och lååång eftersmak. 
 
2016 MusC, Domaine de la Graveirette, Rhone 65 kr / 125 kr 
Ett modernt Rhônevin med gasen i botten… muskulös, tät med inslag av röda vinbär, lakrits och 
svartpeppar. Perfekt kombo med vår charkbricka. 
 
2017 K-or, Troteligotte, Cahors 70 kr / 130 kr 
Den här vinproducenten, Emmanuel Rybinsky, är en av områdets stigande stjärnor. Vinodlingen är 
biodynamisk med minimal vinmakning. Därför uttrycker vinet fina smaker både från druvan och 
terroiren av den järnrika platsen.  
 
2015 Lou Tardon, Vacluse rouge, Domaine de la Graveirette  75 kr / 135 kr 
Här är det merlotdruvan som dominerar med druvan grenache som side kick. Du får en djup och 
fruktig doft med mörka bär, örter och kryddor. Mogna tanniner och en kryddig avslutning. Ett 
biodynamiskt vin, perfekt match till vår chark.  
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FORTS RÖDA PÅ GLAS 

2017 Larcin, Chateau Barouillet, Bergerac  75 kr / 135 kr 
En elegant käftsmäll! Här köttar vi på med mörka-bär-fruktighet och en viss stramhet. Den här 
vingården har funnits i samma familj sedan åtta generationer, med andra ord har de ordentligt (med 
jord) på fötterna. 
 
2011 Chianti Classico, Gabriele Buondonno, Chianti  80 kr / 145 kr 
Här kör vi rakt in i Chiantivärlden! En mycket elegant och sober Chianti Classico med stor 
personlighet där Gabriele visar upp hur druvan Sangiovese ska smaka. Hatten av. 
 
2016 HOBO, Dry Creek Valley, Sonoma 85 kr / 160 kr 
Det här är en seriös zinfandel. Enligt oss ett riktigt jäkla bra exemplar, utan det där syltiga och 
kladdiga som det ibland kan bli. Istället får du här ett fruktdrivet, mulligt och snyggt vin. 
 
2016 Birichino Pinot Noir, Monterrey  90 kr / 160 kr  
Här blendar dom busiga vinmakarna Alex och John druvor från fyra olika vingårdslägen för att skapa 
den här Burgundiska vinstilen som har hög klunkabilitet med finstämda körsbär, viol och en aning 
kryddighet.  
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ROSÉ PÅ GLAS 

Smak 8 cl / Glas 15 cl 
 
2015 Expression Rosé, Château BeauBois, Rhône  50 kr / 90 kr 
En sann sommarklunk, oavsett säsong. En riktigt bra husrosé, så som vi tycker att det ska smaka.      
 
2017 L´abrunet Rosat, Celler Frisach, Terra Alta, Katalonien 65 kr / 115 kr  
Här levererar Spanien och det galna Katalonien en riktigt friskfruktigfestlig flirtig fiesta-rosé. Vi är 
helt säkra på att både du och rosén kommer att svänga! Caramba. 
 
2016 Riedlin Rosé, Spätburgunder, Baden  85 kr / 160 kr   
En lyxigare rosé när du vill ha lite mer elegans och flärd. Blicka ut över Swedenborgsgatan, blunda 
och låtsas att du sitter på Chateau Marmont i L.A. Eller nåt. 
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MOUSSERANDE PÅ FLASKA 

Smak 8 cl / Glas 15 cl 
 
Pregadeu, Els Vinyerons, Penedès 400 kr 
Vi bubblar i hundraprocentig Xarel-lo druva, som är en de tre huvuddruvorna i Kataloniens 
bubbelviner. Vi pratar frisk, pigg och härligt guläpplig. Mums! 
 
NV Domaine Chancelle Cremant de Loire, Domaine Bourdin, Loire 550 kr 
Här råder handens verk. Handplockade druvor och manuell sortering där de allra bästa druvorna 
väljs ut och läggs i 25 kilos lådor. Druvorna pressas direkt efter skörden och spontanjäser och lagras 
sedan i minst 18 månader. Här tillsätter de varken jäst eller sulfiter. Istället bara naturliga processer 
och så den där... handen. 
 
NV Domaine Chancelle Cremant de Loire Rosé, Domaine Bourdin, Loire 550 kr 
Vi vadar ut i den rosa världen med samma hantverkskänsla som ovan. Här möts druvorna Chenin 
Blanc och Grolleau i en virvlande dans. 
 
NV Bolle Bandite Prosecco, Carolina Gatti, Treviso 600 kr 
En ovanligt bra hantverksprosecco från superdonnan Carolina! Prova genast den här päronfriska 
sommarpinglan. 
 
NV Rovellats Reserva Cava Imperial, Penedès 600 kr 
Här en klassisk cava gjord på de traditionella cavadruvorna; macabeo, xarel-lo, parellada. Här kan du 
bubbla på och njuta av de typiska smakerna…Ren, fräsch och citrus-pigg. 
 
NV Grand Reserve, Gosset, Champagne 375 ml  620 kr  
Den här Champagnen är den äldsta etablerade vinproducenten i Champagne. De har lyckats 
bibehålla sin alldeles egna stil och karaktär genom åren. En komplex och härlig champagne vi gärna 
njuter ofta. 
 
NV Harrow and Hope, Brut reserve, England  700 kr 
Det har utvecklats något alldeles fantastiskt kring mousserande viner i England! Den här 
familjeproducenten ligger precis vid Themsen strax öster om London. De gör ett lätt och fruktdrivet, 
piggt mousserande vin, perfekt som aperitif.  
 
2016 Kamara Pure, Pet Nat, Thessaloniki 700 kr 
Familjen tog pick å pack för att fly storstan och ge sig ut i spenaten för att odla (vem har inte såna 
flyktkänslor). Dimitros, tidigare ingenjör, odlar helt ekologiskt och bara lokala druvor i ett område 
känt från antikens tunggung. Det här är rena pärleporten och smakar persikojuice med fina bubblor, 
ledighet och en massa sol.  
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FORTS MOUSSERANDE PÅ FLASKA 

NV Assemblée Brut, Bruno Michel, Champagne  950 kr 
En liten producent söder om Epernay i Champagne. Det här är en riktig elegant champagne,  
härligt grön-äpplig och frisk. 
 
NV Origin’elle Extra Brut, Francoise Bedel, Marne, Champagne 995 kr 
En stor, härlig och ”brödigare” champagne där dominansen ligger på druvan Pinot Meunier, vilket 
är mer ovanligt. Den kvinnliga champagneproducenten Francoise Bedel hänger i Marne strax 
utanför Paris och har jobbat biodynamiskt sedan Dackefejden. 
 
NV Assemblée Rosé, Bruno Michel, Champagne  1050 kr 
Ett riktigt lyxigt sommarbubbel med friska toner från en värld av röda äpplen, jordgubbar och röda 
vinbär. När du vill unna dig… å det vill man ju ibland. 
 
2002 L´Ame de la Terre, Francois Bedel, Champagne 1500 kr 
Familjen Bedel jobbar helt biodynamiskt och lägger ner själ och hjärta för att du som mottagare ska 
få rena, uttrycksfulla och intensiva champagner. Här får du *magi* med en brödig doft, kraftig stil 
med fullmogna äpplen. Far out! 
 
15 Ans De Cave Minima, Gosset  2850 kr 
Det här är magiska bubblor! En unik jubileumschampagne från den äldsta och en av de allra främsta 
champagneproducenterna. Det som skapar det här gudomliga är bl a de fantastiska årgångarna 
1996, 1998, 1999. Här får du en frisk och stram champagne, stor och komplex doft och smak med 
ett myller av apelsinblommor, gröna äpplen, citrusskal, lemon curd… Lång, bred och frisk eftersmak. 
 
NV Charles Heidsieck Brut Reserve, Reims Magnum 1500 ml  2550 kr 
För dig som vill ha det allra allra bästa, som vill dela till närakära, som vill imponera seriöst på dig 
själv och som vill ligga… i ljuvliga bubblor. Rostat bröd, rostade nötter, kola, grapefrukt, krita och 
lime. 

.................................................  
NV Charles Heidsieck Brut Reserve, Reims Jeroboam  3000 ml  5500 kr 
Det här är inget för vaskare! Istället för livsnjutare och för dig som vill ha det allra allra bästa, som vill 
dela till närakära, som vill imponera seriöst på dig själv och som vill ligga… i ljuvliga bubblor. rostat 
bröd, rostade nötter, kola, grapefrukt, krita och lime. 

.................................................  
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VITA FLASKOR VI GILLAR 

AUSTRALIEN 
2016 Wilyabrup Valley Chardonnay, Woodlands, Margaret River 620 kr 
Gillar du inte chardonnayviner? Vad bra, då ska du dricka den här. Varför då? Jo, enligt oss ett riktigt 
jäkla bra vin med härlig frukt och jäst på ekfat utan att få en vulgo-feeling. En integrerat och 
välbalanserat vin. Gottgott till vår frasiga pizza… och som solokvist. 
 
ALSACE / FRANKRIKE 
2012 Carrière, Pierre Frick, Pfaffenheim  585 kr 
Norra Frankrike med sydliga tropiska frukter från den lilla druvan Auxerrois. Lite aromatisk, druvig 
och smaktät.  
 
2010 Furstentum Grand Cru, Vincent Fleith, Ingerheim  780 kr 
En riktigt häftig pinot gris! Fet, smakrik och lite som en XL-påse från karamellkungen. Perfekt till ost 
för två eller bara för att den är så himla dögod… 
 
BORDEAUX / FRANKRIKE 
2017 Saint-Pierre, Chateau Ferran, Entre Deux Mers, Bordeaux  560 kr 
Det kan vara klurigt att få tag på en bra vit Bordeaux att servera på glas, utan att det gör ett stort 
hål i plånkan… Här har vi lyckats med vad vi anser är ett riktigt bra vin. Frisk, floral och saftig som ett 
bett i en mogen persika. Slurp! 
 
BOURGOGNE / FRANKRIKE 
2017 Petit Chablis, La Manufacture, Chablis  550 kr 
En riktigt bra Chablis, så låt dig inte luras av det lilla ordet ”petit”. Enjoy! 
 
2017 Climat Les Gandines, Domaine Les Gandines, Bourgogne 600 kr 
Oj, här får du en riktigt välgjord vit Bourgogne från södra delen, dvs Macônnais. Vi säger ekat, 
smörig, äpplig och frisk med en trevlig skymt av franska baskrar. Smaskigt till våra ostar och det 
mesta annat. 
 
2014 Macon-Verzé Blanc, Nicolas Maillet, Macon-Verzé  650 kr 
Fluffig, härlig med fräsch fruktig syra. Bästa kompis med alla snacks och tapas eller som den är.  
 
2014 Monthèlie, Philippe Pacalet 1790 kr 
En av de första naturvinsproducenterna i Frankrike med den obevekliga uppfattningen om att det är 
naturen som ska styra vinproduktionen och inte teknologin. Här odlar han så naturligt det kan bli 
runtom huvudstaden Beaune i Bourgogne.  
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FORTS… VITA FLASKOR VI GILLAR 

2016 La Manufacture, Chablis 1:er Cru Vau Ligneau  720 kr 
Benjamin Laroche är vinmakare i sjunde generationen och med La Manifacture vill han skriva sin 
egen historia, djupt rotad i Chablis kalkjordar. Åh, det här är ljuvligt med toner av citrus, vit persika 
och en elegant fatton. 
 
2016 Les Combettes, Guillot Broux, Mâcon 760 kr 
Ett välgjort tjusigt, flärdfullt vin med hög mineralitet. Handgjort, naturligt, vänligt och rart. Gottgott 
till allt från havets värld och från mejeriet som gör hårdostar. 
 
2016 Aligoté, Domaine Rouges Queues, Magnum 1500 ml  950 kr 
Den här vingården arbetar biodynamiskt och gör grymma viner vi vill njuta året runt. Ett riktigt bra 
”flaska vitt vin grande” att dricka som ensamvarg eller i flock med vår Chévre chaud. 
 
ISÈRE / FRANKRIKE 
2016 Verdesse, Domaine Finot, Coteaux de Grésevaudan 50 cl   500 kr 
Verdesse är en väääldigt gammal druvsort som ger kompakta klasar, som odlas i små mängder 
främst sydöstra Frankrike. Ett riktigt ovanligt och spännande vin vi är så nöjda att ha med på vår 
vinlista! Du får ett torrt, aromatiskt vin med lätt blommighet. 
 
JURA / FRANKRIKE 
2016 En Levrette, Domaine des Marnes Blanches, Jura 720 kr 
Vita Juraviner brukar vara oxidativa i stilen, dvs smaka (tänk i positiv bemärkelse här) lite skrumpna 
äpplen, en viss nötighet, här finns också en feeling av grapefruktskal. Läcker till våra lagrade 
hårdostar och charktallriken. 
 
LANGUEDOC / FRANKRIKE 
2013 Roman Blanc, Languedoc  580 kr 
Lite äppelmustig sådär, citrus mixad med elegans och en tydlig syra. Ofilterad och  
spontanjäst under lång tid. Ett modernt vin som speglar vinvärlden därute. Gott, såklart. 
 
2006 Vermentino Vineyards Selection Parcellaire, Gayda  750 kr 
En sydfransk pava med power. Ett bärnstensfärgat, oxidativt vin som drar åt hållet torr, fino sherry. 
Supersmarrigt. 
 
2016 Selection Grenache Gris, Parcellaire, Gayda 1150 kr 
Det här vinet smakar mycket av ren frukt, vita blommor, nästan lite våta stenar. Det är lagrat med 
den nygamla traditionen på stora cementägg, just för att bevara det rena och ärliga i druvan. 
 
2015 Leon Barral Blanc, Vin de France  875 kr 
Den här bestämda producenten uppmuntrar vindrickaren att skaka flaskan innan öppning.  
-Precis som du gör med din Pagojuice, grinar Didier. Utöver skakeffekten får du ett stort vin med 
smakbärarna apelsin, aprikos och sötmandel. Perfekt match till vår ost- och charktallrik! 
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FORTS… VITA FLASKOR VI GILLAR 

LOIRE / FRANKRIKE 
2017 Touraine Sauvignon, Pierre-Olivier Bonhomme, Loire  480 kr 
Ett härligt naturligt vin som har fått många gäster att ”gå ner i brygga”. Här en annorlunda och 
magisk variant av en Sauvignon Blanc. En sommelier-favorit! 
 
2016 La Voûte, Sauvignon Blanc, Chenonceau, Loire  500 kr 
Ett härligt gastronomivin som är riktigt smaskigt till det mesta på vår matmeny. Såklart även härlig 
som solokvist och ett riktigt ”gott glas vitt”. På den här vingården jobbar man biodynamiskt och helt 
i samklang med naturen. 
 
2015 Ch de Chasseloir de St Fiacre, Muscadet Sevre et Mains sur Lie 650 kr 
Glöm allt du vet om Muscadet! Det här vinet är ett stort vin med en djup gyllene färg och vi ger dig 
doft av vanilj och rostade nötter. Smaka på viss smörighet, josiga vita persikor och allt inlindat kring 
härlig ekfat. 
 
2016 La Lune, Mark Angeli, Produit de France  810 kr 
Den här vinproducenten är f d stenhuggaren som efter ett närmast religiöst möte med Sauternes, 
bytte bana och blev vinmakare i Anjou. Han är en högljudd motståndare all form av ”vinbyråkrati” 
och ned-klassificerar därför alla sina viner till ”Produit de France”. Här 100% chenin blanc med frisk, 
hög syra och krispig mineralitet i en perfekt harmoni. 
 
RHÔNE / FRANKRIKE 
2015 Expression Blanc, Château BeauBois, Rhône  380 kr 
Vårt vita husvin… För att det är ett riktigt bra vin. Det smakar gula frukter, örter och lite baguette. 
Näe, den där sista var att fara med osanning.  
 
SAVOIE / FRANKRIKE 
2016 IGP Chardonnay, Les Vignes des Paradis, Ballaison  750 kr 
Strax intill alperna ligger Savoie, ett bergigt vinområde som kanske också är Frankrikes minst kända. 
Här gör Dominique Lucas en härligt gulfruktig, fräsch och generös flaska att njuta till vår pizza 
Bianca. 
 
SUD-OUEST / FRANKRIKE 
2016 Chateau Lafitte, Jurançon Sec  600 kr 
Det här vinet gör man på de lokala druvsorterna Gros manseng och Petit manseng, som främst 
odlas i sydvästra Frankrike. Druvorna är små och tjockskaliga och ger ett fetare och mer komplext 
vin. Jäkligt gott säger vi… Vad tycker du?  
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2015 Comete, Chateau Lestignac, Sud Oeste 975 kr 
Hur gott kan det bli? Ja, tydligen så här imponerande och magiskt. Om du inte brukar gilla druvan 
Sauvignon Blanc är det dags att pröva nu och här. Du får ett stort vin med ett fint djup, aprikos... 
honung... viss brödighet och mmmm.  

FORTS… VITA FLASKOR VI GILLAR 

GREKLAND 
2017 Nimbus Albus, Kamara Pure, Thessaloniki 950 kr 
Ordlösa. Upplev. 
 
ITALIEN 
2017 Soave Filippi Castelcerino, Veneto 550 kr 
Det här vinet väljer du när du längtar ett biodynamiskt persikofruktigt gottgott vin med fina 
mandeltoner. Faktiskt supergott till typ allt. 
 
NYA ZEALAND 
2016 Insight, Sauvignon Blanc, Marlborough 495 kr 
Vi rusar rakt ner till Nya Zealand och oändliga områden med vingårdar som aldrig tar slut. Den här 
odlaren verkar biodynamiskt och ger oss en krispig, josig pigg historia med en hint av röd 
grapefrukt, färska persikor och lekfullhet. 
 
SPANIEN 
2018 Txakoli, Akareggi Txiki, Baskien 400 kr 
Det vanliga och lokala vinet Txakoli serveras överallt i Baskien. Till all slags tapas, till festen, till 
frukost, till gröten och, ja du fattar… Lättdrucken, frisk, lätt frizzy och härlig! 
 
2017 Petit Bernat Blanc, Oller De Mas, Pla Del Bages  450 kr 
Familjen Margenat «äger» typ stan Barcelona och de har mer än en tusenårig historia på plats. Här 
ett av deras instegsviner som är «easy drinking» till tapas och ett riktigt snickelisnack vin. 
 
2018 Albamar Albariño, Bodegas Albamar, Rias Baixas 550 kr 
En klassisk albariño från Galicien. Du vet i det där nordvästra hörnet som sluttar rakt ut i Atlanten. I 
den här flaskan bor det ett torrt, friskt vin med finstämd syra och härlig fruktighet.  
 
2016 QX, Quatre Xarel-los Celler Mas Candi, Penédes 650 kr  
Ett stort vin med en stor personlighet för att hänga runt och kring med. Det här vinet har vunnit pris 
som bästa Xarel-lo (en av de tre huvuddruvorna i cava produktion) i Penedés. Druvorna plockas från 
fyra olika vingårdar och ekas i fyra olika typer av ek. Det här vinet ber inte om ursäkt för något. Gott 
och kaxigt till allt! 
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2014 Vinya Oculta, Xarel-lo, Amos Baneres Vinyero, Penedès  895 kr 
Ett av de bästa vita vinerna från området Penedes, strax söder om Barca. Ett aromatiskt, 
kultförklarat vin som sitter som en smäck. Fylligt, med mycket kropp och själ. 

 

FORTS… VITA FLASKOR VI GILLAR 

 
2015 Siuralta Gris, Vinsnus, Montsant  850 kr 
Den här årgången är outstanding! Druvan heter Garnacha Gris och druvorna odlas på hög höjd i 
bergskedjan Montsant i Katalonien. Lite spännande och äventyrligt med sin ofiltrerade karaktär. Ett 
kultförklarat vin som självklart också är biodynamiskt. Ping. 
 
2017 CAL, Godello, Veronica Ortega, Bierzo  900 kr 
Superelegant! Lätt oxiderad och en aning blommig. Passa på att njuta det här vinet från den unga 
blivande demonproducenten Veronica, som i detta nu gör en kometkarriär.  
 
2017 Torres de Canonge Blanc, Vins Toni Gelabert, Mallorca  1100 kr 
En helt biodynamisk vingård som ligger på östra Mallorca. Druvan heter Giró Blanc och finns endast 
på ön och är även där relativt udda. Vi gillar verkligen det här breda och kraftfulla vinet med 
karaktär av stenfrukt, mineral och härlig syra.  
 
COTA 45 
För dig som gillar att ligga i framkant och ha koll på grejerna! Den här vakna vinproducenten i 
Jerez har plockat upp en uråldrig och traditionell sherrystil som väckt uppmärksamhet runtom i 
vinvärlden. 
 
2015 Encrucijado, Palo Cortado, Cota 45, Jerez  900 kr 
Ett torrt vin av sherrystil – det perfekta tapasvinet! En dröm till alla våra snacks, ostar och chark… 
 
2015 Pandorga, Pedro Ximénez, Cota 45, Jerez  900 kr 
Ett sötare vin av samma sherrystil som ovan som vi verkligen vill slå ett slag för. Göttgött till en 
hårdost med karaktär, söta desserter och som solokvist. Mums!  
 
SERBIEN 
2017 Maurer Furmint, Horgos 500 kr 
Druvan Furmint är en kul typ. Har du druckit en söt Tokaijer har du också smakat Furmint. 
Nuförtiden gör man gärna torra viner av Furmint och vinodlaren Oszkar Maurer lyckas mer än fint 
med sina naturliga viner. Här får du friska citrustoner med en snygg rondör från sex månader på 
stora ekfat. 
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TYSKLAND 
2018 Riesling Qualitätswein Trocken, Sybille Kuntz, Mosel 550 kr 
Det här en riktig skolboksriesling. Krispig, citrusfrisk, elegant och mineralig. Som Charles Smith, 
demonproducenten i Washington säger: Girls and Riesling rock!  
 
 
 
 

FORTS… VITA FLASKOR VI GILLAR 

2012 Riesling Spätlese Trocken, Sybille Kuntz, Mosel  850 kr 
Oj, vad gott! Druvorna skördas för hand i slutet av oktober. Därefter pressas druvorna varsamt 
under 1-2 timmar. Vinet har legat några månader på ståltank och ger dig ett torrt, smakrikt vin med 
fin druvighet och mjuka honungstoner.  
 
2007 Sibylle Kuntz, Riesling Schartz Grand Cru, Mosel  1050 kr 
Kultförklarad årgång från ultra-biodynamikern Sibylle Kuntz. Den här Mosel Riesling med ålder ger 
dig extra allt! Tänk apelsinskal, torkade aprikoser, petrolium och sprakande mineralitet. Jabba! 
 

.................................................  
SVERIGE 
Vinodlandet och vingårdarna i Sverige har ökat enormt de senaste åren. Det kommer att hända 
mycket framöver… Häng med och se hur det utvecklas. Båda vinerna nedan odlas i trakterna 
runt Limhamn där jorden är rik på kalk och flinta. Odlingarna är ekologiska och man gödslar bl a 
med tång från stränderna runtomkring. 
 
NV Terra Scania, Vingården i Klagshamn 50 cl  380 kr 
Här odlas mest druvan Solaris som passar fint i vårt klimat. Vassego, ett halvtorrt, lätt spritsigt, 
fruktigt och aromatiskt vin. Ett perfekt aperitifvin att snacksa med! 
 
2017 Gimme Gimme Gimme Riesling, Wine Mechanics, Göteborg 585 kr 
En svenskt vitt vin, javisst! Men druvorna kommer i Pfalz i Tyskland. På det här nystartade vineriet 
importerar de druvorna och vinifierar det hela i slakthusområdet, Göteborg. Så roligt och gott!   
 
2016 Aniara Barrique, Flädie Mat & Vingård  750 kr 
Lite blommig i doften med toner av ung tropisk syrlig frukt och en behaglig nötighet i slutet, eller 
vad känner du?    
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.................................................  
 
SYDAFRIKA 
2016 Jonty´s Duck, Pekin White, Paarl Sydafrika  400 kr 
Ett härligt vin från vårt kära Sydafrika som ger oss en skön feeling av päron, citrus, aprikos och hopp 
om livet. Istället för att använda bekämpningsmedel använder sig Jonathan Grieve av sin flock med 
ankor som patrullerar som vingårdens poliser. Här är vi helt biodynamiska och vegan. 
 
2017 Blanc de Mer, Bouchard Finlayson, Walker Bay, Sydafrika  495 kr 
Det här är en jätterolig blend av Riesling, Viognier, Chardonnay, Sauvignion Blanc och Semillon. En 
blomsterbukett i näsan och ett fruktfat i munnen. Jisses vad härligt! 
 

FORTS… VITA FLASKOR VI GILLAR 

2016 Semillon, Shannon Vineyards, Elgin Sydafrika 650 kr 
Här är ett av de svalaste klimaten i Sydafrika och ett stort vin som får oss att känna att ”allt är 
förlåtet”. Det är inte helt vanligt att hitta viner som är druvrena Semillon. Här har de verkligen 
lyckats att skapa ett elegant vin med kraft och djärva smaker. 
 
UNGERN 
2016 Feherburgundi, Franz Weninger, Ungern  550 kr 
År 2000 beställde Franz Pinot Noir druvor från Bourgogne. De väntar och väntar på att druvorna ska 
bli blå. Men, de visade sig att han hade fått Pinot Blanc istället.  Det gäller att vara flex, så Franz 
bestämde sig för att göra ett vitt vin istället. Och... vilket vin! Magiskt. 
 
USA 
2015 Birichino Malvasia Bianca, Monterrey USA 500 kr 
Den aromatiskt blommiga druvan Malvasia förknippas oftast med Kalabrien i södra Italien. Här busar 
man till det hela och odlar den med succé i södra Kalifornien. Birichino betyder såklart busunge på 
italienska. Drick den som solokvist eller när du vill ha aromatiska toner som litchi, jasmin, kaprifol och 
citrus. En riktig sommarhatt! 
 
2014 Sandhi Chardonnay, Santa Barbara  1100 kr 
En elegantare och mer Burgundisk stil än vad vi är vana vid när vi tänker på Chardonnay från 
Kalifornien. En pålitlig klippa och ett magiskt vin som vi vet att du kommer att gilla. 
 
ÖSTERRIKE 
2018 Riesling, Gruber Röschitz, Weinviertel  495 kr  
En stiltypisk alpriesling. Oj, vad mycket tropiska frukter, passionsfrukt, limefrukter. En enkel, men en 
jäkligt bra riesling med hög mineralitet. 
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2018 Weinviertel Gruner Veltliner, Gruber Röschitz, Weinviertel  495 kr 
Här har vi Österrikes nationaldruva Gruner vVeltliner. Typiskt för den är krispiga fruktigheter med 
toner av päron, kiwi och CO. Sätt dig i solen och...njut.  
 
2015 Luft und Liebe, Diwald, Niederösterreich  690 kr 
Det här vinet består till 100% av druvan Grûner Veltliner. Vinet har legat i 60 timmar kontakt  
med druvskalen. Därefter jäst två veckor i lerkrus. I nästa steg legat, som det heter, under flor 
(jästfällning) i drygt ett år. Till sist tappar man varsamt upp i flaskor. Skål! 
 
 

 

 

ORANGE FLASKOR VI GILLAR 

2017 Foradada Brisat, Garnatxa Blanca, Celler Frisach, Terra Alta 580 kr  
Åtta dagars skalkontakt, därefter vilar vinet på sin jäst i ett år. Vi smakar mandelblom, rosmarin, 
honung och fänkål som möter mogen citrus, gråpäron och kamomill. Allt dansar kring stenig 
mineralitet och en elegant tanninstruktur. 
 
2018 Emma Garnacha Blanca, Vega Aixala, Conca de Barberá  700 kr 
På branta sluttningar ligger de här vingårdarna med liknande jordmån som den mer kända grannen, 
Priorat. Licorella heter det skiffer som ger vinerna en alldeles särskild mineralitet. Ett josigt, friskt vin 
med härlig syra och längd. Känner du kanske lite sötmandel, grape, apelsin och örter? 
 
2017 Pinot Gris Maceration-Pur Vin-Pierre Frick, Alsace  750 kr 
Det här är kult-biodynamikerna i Alsace! Riktiga hard core terroir-människor som går i säck och aska. 
Näe, de är superseriösa vinmakare som skapar ohyggligt bra viner. Vi blev helt lyriska när vi provade 
det här exemplaret! Här kommer Gewurztraminen till sin aromatiska rätt och är både helt torrt och 
ett tanninstrukturerat vin. Flirtigt och supergott! 
 
2017 Jupiter, Hameau Touchboeuf, Saint-Joseph  750 kr 
Nu susar vi ner till Simon Gastrein i norra Rhône med en druvblend mer typisk för södra Rhône med 
druvorna Viognier, Marsanne och Rosanne. De ger en annan slags fruktighet och en aning nötighet 
med busiga tanniner och, ack så smarrig. 
 
2017 Sibylle Kuntz Riesling Orange, Mosel  900 kr 
En orange Riesling som har gnossat sig med skalen (macererat) i sex veckor och därefter legat i sex 
månader på stora ekfat. Druvorna skördas sent i oktober för att få den där höga mognaden, som 
ger dig en stor och skön fruktighet. Rieslingkrispigheten finns där och backas upp av finstämda 
tanniner. Ett elegant orangevin som är gastronomiskt FAB. 
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2015 AmByth Estate, Phillip Hart, Santa Barbara USA  980 kr 
Här får du 100% Grenache Blanc som är en magisk druva med sin fyllighet och ”green richness”.  Vi 
är i Paso Robles, Kalifornien och på den första och enda biodynamiska vingården i området. Philip 
jobbar med s k ”dry farming” utan bevattning och lagrar vinerna i stora terrakotta amforor. Vinerna 
är varken klarnade eller filtrerade. Det här är jäkligt bra! 
 
2015 Integer Grillo, Marco De Bartoli, Sicilien  1050 kr 
Är du sugen på att dricka ett naturvin från Sicilien med orange färg? Bra, då kör vi. Det här vinet har 
varit i kontakt med druvskalen i hela 20 dagar, vilket är långt utöver det vanliga. Ett funkigt vin!  

 

 

RÖDA FLASKOR VI GILLAR 

AUSTRALIEN 
2015 Wilyabrup Valley, Woodlands, Margaret River 620 kr 
En modern Bordeaux-blend i europeisk stil med bjussig, solmogen frukt från down under som vi… 
ja, älskar.  
 
2014 Margaret, Woodlands, Margaret River 850 kr 
Här en trio av Cabernet Sauvignon, Merlot och Malbec. En riktig rackarrökare av röda och mörka 
frukter med vänligt sinnat anslag av franska ekfat och mjuka tanniner. Aussie style! 
 
2014 Little Beauty Black Edition, Pinot Noir, Marlborough  1050 kr 
Åhhh, här är det handens verk som skapar. Druvorna skördas för hand och i etapper under 
skördesäsongen för att säkerställa bästa möjliga mognad. Vinet lagras i fläskiga franska ekfat i 12 
månader. Du får ett ljuvligt vin med mogna röda frukter, lite skogstoner och en härlig silkighet. 
 
2013 Benjamin Cabernet Sauvignon, Woodlands, Margaret River 1650 kr 
Den här vingården är en av Margaret Rivers äldsta vingårdar och det har fullkomligt regnat priser 
över deras viner genom åren. Benjamin är en smakvärld rakt in i en riktigt välgjord Cabernet 
Sauvignon. Här hittar du björnbär och röda frukter, hinter av tobak, torkade örter, svart oliv och 
smäckra tanniner. Ja, du hör ju...  
 
CHILE 
2014 Las Higueras Vineyard, Garage Wine Co, Maule Valley  750 kr 
Strax söder om Santiago ligger den här dalen där arbetet i vingården sker med naturliga hästkrafter 
och druvorna skördas för hand. Det här är en 100% fullblodig Cabernet Franc hingst med typiska 
inslag av svarta vinbär, plommon, örter, blyertskänsla (känner du dom?) och galopperande tanniner. 
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BEAUJOLAIS / FRANKRIKE 
2017 Lou. Y Es-Tu? Stephen Durieu, Beaujolais 575 kr, Magnum 975 kr 
En busig Beaujolais som vi gillar pga sin stil med plommon, körsbär, stalligt, någon rökighet. Ja, du 
fattar, idel knas. Och gott. 
 
BOURGOGNE / FRANKRIKE 
2016 Macon Verze Rouge, Nicholas Maillet, Macon Verzé  650 kr 
Det här vinet kommer från en liten plätt till vingård och görs med jäsningsmetoden ”Maceration 
Carbonique” som du kanske känner igen från Beaujolais. Ett vin som är lite lättare i stilen med 
feeling av josiga röda vinbär och vindpinade fransoser. 
 
 
 
 

FORTS RÖDA FLASKOR VI GILLAR 

2014 Longeroies Rouge, La Maison Romane, Marsannay  1250 kr 
Ungt, saftsyrligt vin med spänst. Från en vingård som använder hästar som draghjälp och så 
naturligt det kan bli. Alla går klädda i säck och aska. Såklart.  

.................................................  
Philippe Pacalet 
En av de första naturvinsproducenterna i Frankrike med den obevekliga uppfattningen om att det är 
naturen som ska styra vinproduktionen och inte teknologin. Här odlar han så naturligt det kan bli 
runtom huvudstaden Beaune i Bourgogne. Vi är i extas över att fått tag på några av hans ca 30 olika 
cuvéer! Hör gärna med oss vi har någon mer cuvée från Monsieur som just nu inte finns med här på 
listan. 
2011 Nuits-Saints-Georges, Philippe Pacalet 1350 kr 
2013 Nuits-Saints-Georges, Philippe Pacalet 1250 kr 
2014 Pommard, Philippe Pacalet 1790 kr 

. ................................................  
2015 Les Jachées, Domaine Bizot, Vosne-Romanée  4650 kr 
Ett nära nog magiskt vin från den numera kultförklarade vinmakaren Jean-Yves Bizot. Hans viner är 
eteriska varelser som alla föds i filosofin ”laisser le temps au temps”, dvs att låta tiden ha sin gång. 
Här görs allt med varsam hand och med yttersta respekt för jorden, rankan och druvan. Pinot Noir i 
sin allra ädlaste form. 
 
BORDEAUX / FRANKRIKE 
2015 Chateau Haut-Mallet, Vignoble Boudon, Bordeaux  500 kr 
En mycket välgjord ung Bordeaux som är mer än tillgänglig och generös, trots sin ringa ålder. Drick 
och njut.  
 
2009 Maison Blanche, Despagne Rapin, Montagne Saint Emilion  800 kr 
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Ett mulligt, svulligt vin med fruktig och kryddig doft. Här känner du kanske en fin balans mellan 
saftiga mörka bär, elegant mogna tanniner och fin, livlig syra.  
 
2013 Ormiale, Bordeaux  800 kr  
Vår vän Peter brukar jobba skörd hos Fabricius som driver vingården. Vi gillar verkligen det här 
Bordeauxvinet som tusan. Det gör antagligen du också. 
 

 

 

 

FORTS… RÖDA FLASKOR VI GILLAR 

CÔTES DE JURA / FRANKRIKE 
2017 Trousseau, Domaine des Marnes Blanches, Jura 750 kr  
Den här ursprungsdruvan från området Jura heter Trousseau och är ett härligt lätt, ljust rött vin som 
ändå har komplexitet och är utan mesighet. En elegant och lättdrucken flaska som med fördel 
serveras svalt. 
 
LANGUEDOC / FRANKRIKE 
2016 Languedoc Rouge AOC, Hecht & Bannier  400 kr 
Ett lätt friskt och fruktigt vin, som ändå har ett bra tryck. En god historia från södra Frankrike 
som är lätt att tycka om. 
 
2008 Fine Amor, Domaine la Croix Vanel, Pezenas  650 kr 
Ett typiskt vin från Languedoc! Sådär mörkt, bärigt och med torkade örter. Grymt gott till lamm, 
gryta och sånt.  
 
2015 Roc de Mates, Chateau de Cazeneuve, Pic St Loup 700 kr 
Ett klassiskt Grenache-Syrah-Mourvedre vin från Languedoc. Ett härligt mörkfruktigt vin med skön 
sväng av choklad, körsbär, lite läder och allmänt pisk. 
 
Leon Barral, Domaine Leon Barral, Faugères   
– Didier har en extrem koll på hur man gör vin! Allt han gör är lagringsbart och den här är såklart  
fantastisk att njuta nu och här. Här får du en riktigt mogen flaska med torkad frukt, körsbär, örter… 
ett himmelskt vin, säger vi. 
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2005 Valinière, Domaine Leon Barral, Faugères 1650 kr 
2006 Valinière, Domaine Leon Barral, VDT, Faugères 1900 kr 
 
RHÔNE / FRANKRIKE 
2014 Expression Rouge, Chateau Beaubois  380 kr 
När du vill ha ett ”gott rött”. Ett vin för alla, tänker vi. Lättsamt, fruktigt och mumsigt.  
 
2016 MusC, Domaine de la Graveirette, Rhone 560 kr 
Ett modernt Rhônevin med gasen i botten… muskulös, tät med inslag av röda vinbär, lakrits och 
svartpeppar. Perfekt kombo med vår charkbricka. 
 
2015 Lou Tardon, Vacluse rouge, Domaine de la Graveirette  600 kr  
Här är det merlotdruvan som dominerar med druvan grenache som side kick. Du får en djup och 
fruktig doft med mörka bär, örter och kryddor. Mogna tanniner och en kryddig avslutning. Ett 
biodynamiskt vin, perfekt match till vår chark.  
 
 
 

FORTS… RÖDA FLASKOR VI GILLAR 

2014 Domaine De Villeneuve, Les Vielles Vignes, Chateauneuf-Du-Pape 1100 kr 
Gamla anor med magiska landskap och sina kända rullstensjordar. Vingården arbetar biodynamiskt 
och skapar stoooora mörkfruktiga viner med silkiga slanka tanniner. Det här är essencen av Rhône, 
det blir inte mer klassiskt än så här. 
 
ROUSSILLION / FRANKRIKE 
2016 Figure Libre, Cabernet Franc, Gayda  670 kr 
Ett modernt vinmakande där Gayda har sina rötter i Loire, det ger lite mer solmogen frukt, grön 
paprika (klassisk för den här druvan), en viss gräsighet. Ett bra allroundvin som passar till mycket. 
 
2015 Chemin de Moscou, Gayda 1300 kr 
De här tre druvorsorterna som legat på fat i tjugo månader gör den här flaskan till magi; syrah, 
grenache, cinsault. Ett robust och komplext vin med feeling av björnbär, svartpeppar, örter och 
mörk frukt. 
 
SUD OUEST / FRANKRIKE 
2017 K-or, Troteligotte, Cahors 580 kr 
Den här vinproducenten, Emmanuel Rybinsky, är en av områdets stigande stjärnor. Vinodlingen är 
biodynamisk med minimal vinmakning. Därför uttrycker vinet fina smaker både från druvan och 
terroiren av den järnrika platsen.  
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2017 Larcin, Chateau Barouillet, Bergerac  600 kr 
En elegant käftsmäll! Här köttar vi på med mörka-bär-fruktighet och en viss stramhet. Den här 
vingården har funnits i samma familj sedan åtta generationer, med andra ord har de ordentligt (med 
jord) på fötterna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.................................................  
COLLECTIF ANONYME  - PASSA PÅ! 
...är en skön vinproducent och ett kollektiv som fottrampade (!) sina viner. De traskade runt i 
Collioure, Roussillon, strax norr om spanska gränsen. Det finns väldigt få flaskor i Sverige och 
kollektivet är sedan 2018 upplöst. Kolla med oss vilka viner som fortfarande finns kvar. Nu har du 
chans att dricka historia 
2016 Beau oui comme Bowie, Collectif Anonyme 680 kr  
2016 CA Rouge, Collectif Anonyme 720 kr 
2016 1+1=3, Collectif Anonyme 740 kr 
 
MAGNUM 
2016 XTRMNTR, Collectif Anonyme 1550 kr 

. ................................................  
PIEMONTE / ITALIEN 
2016 Langhe Nebbiolo, Azienda Vitivinocola, Rizzi  525 kr 
Strax utanför Trieso ligger den här anrika vingården i Barbarescos sköte. Som sig bör är det 100% 
Nebbiolo som med sin elegans doftar rosor och viol. När du så sakteliga svalt det goda, känner du 
kanske hallon och jordgubbar, lite svartpeppar och lakritstoner. Mums... 
 
2015 Ellena Dolcetto d´Alba, Ellena Giuseppe, Alba  550 kr 
En vingård med gamla traditioner utanför la Morra, mitt bland Piemontes böljande kullar. Dolcetto 
finns mest i norra Italien och betyder den lilla söta. Körsbärstonerna är signifikanta... 
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2016 Natalin, Fabrizio Iuli, Piemonte 660 kr 
Här får du 100% av den lokala Piemontesiska druvan Grignolino som ger ljusa, syradrivna viner med 
en hel del tanniner. I den här flaskan vilar elegant körsbärsfrukt med bra struktur och en skön 
kryddighet. 
 
2013 Freisa Kyè, G.D Vajra, Piemonte 750 kr 
Den ursprunglig druvsorten Freisa var på väg att glömmas bort och försvinna helt. Vingården Vajra 
har gjort en hjälteinstats genom att rädda och vinifiera fram det här högkvalitativa vinet. Härlig i 
färgen, koncentrerad smak med en massa fina smakriktningar. Vilka känner du? Vi anar tobak, rosor, 
vitpeppar… och en massa gott. 
 
2014 Barolo, Treddiberri, Piemonte 910 kr 
Oj, vad gott! En klassisk barolo innehåller tydliga toner av rosor och nypon. Här hittar vi även barska 
tanniner som balanseras fint tillsammans med mat med power.  
 
2014 Barricadiero, Aurora Offida DOCG Rosso, Marche  750 kr 
Här är det full fart framåt! Vi talar 100% av druvan Montepulciano som ger dig ett riktigt kraftpaket. 
Det här är intensivo med mörka körsbär, kryddighet och sina 24 månader på ek som stormar fram 
sina känslor. 
 

FORTS… RÖDA FLASKOR VI GILLAR 

TOSCANA / ITALIEN 
2011 Chianti Classico, Gabriele Buondonno, Chianti  650 kr, Magnum 1150 kr 
Här kör vi rakt in i Chiantivärlden! En mycket elegant och sober Chianti Classico med stor 
personlighet där Gabriele visar upp hur druvan Sangiovese ska smaka. Hatten av. 
 
2011 Amarone Della Valpolicella, Tenute Falezza, Verona 1720 kr 
Druvor som först handplockas från de absolut allra bästa vingårdslägen och sedan torkas under 
månader. Jeeesus, vad ljuvligt gott med väl integrerad alkohol, mjuka tanniner och extra härligt när 
du önskar en komplex käftsmäll med stor njutning.   
 
VENETO / ITALIEN 
2014 Cerviero, Rosso Veneto IGT, Tenute Ca´ Botta  600 kr 
Gillar du Amarone? Det här är en ”supervenetianare”. Gjord som ett Amaronevin, på de klassiska 
druvorna Corvina och Corvinone, eftersom man tillsatt lite Cabernet Sauvignon, landar det här. 
Riktigt bra tycker vi, vad tycker du...  
 
2016 Recantina, Seranfini & Vidotto, Montello E Colli Asolani, Veneto  600 kr 
Druvan heter Recantina som vanligvis ingår i Amaroneviner. När den står för sig själv så här, är den 
lite lättare i stilen. Ett härligt endruvsvin från Veneto som annars kan vara svår att hitta. Här 
promenerar vi runt bland blommor, hallon, blåbär, lakrits, peppar och annat mums. 
 



 

 29 D R Y C K  V I N B A R  

SICILIEN / ITALIEN 
2015 Marabino, Rosso Di Contrada, Nero D´avola, Sicilien  575 kr 
Vi ramlar rakt nerifrån Etna och ner på södra ön med den lokaltypiska druvan Nero D´Avola, som 
också är Siciliens vanligaste druva. Här en druvren flarra som ger dig ett fylligt, mörkt vin. Du får 
toner av plommon, russin, choklad, busiga tanniner och en pigg fräschör. 
 
SERBIEN 
2017 Maurer Cuvé, Maurer Borászat, Szabadka 525 kr 
Här talar vi riktigt gamla vinstockar, mer än 140 år gamla! Herr Maurer odlar så naturligt som möjligt 
för bästa växtkraft och urspungskänsla. I flaskan elegant, snygg, plommonfruktig med mjukt vaniljiga 
toner och skön kryddighet. 
 

 

 

 

FORTS… RÖDA FLASKOR VI GILLAR 

BIERZO / SPANIEN 
2017 Quite, Veronica Ortega, Mencia, Bierzo  550 kr 
Den blivande demonproducenten gör i detta nu en kometkarriär med sina egna viner där hon håller 
på att ge vindistriktet Bierzo och den röda druvan Mencía, en pånyttfödelse i vinvärlden. I den här 
flaskan får du mycket «bang for the buck». Vi smakar generösa björnbär, skogsmatta, stenig, 
skönfrisk syra och lååång eftersmak. 
 
2016 VO, Veronica Ortega, Mencía, Bierzo  850 kr 
Som du redan läst så dyrkar vi Veronica så smått pga hennes ljuvliga vinskapelser från nordvästra 
Spanien. Här höjer vi intensiteten och med druvan Mencía så tar vi hoppsasteg in i elegansens värld, 
ett friskt och komplext vin med många lager.  
 
MALLORCA / SPANIEN 
2014 Xanet, Can Xanet, Mallorca  650 kr 
Jaha, här har vi de lokala världskändisdruvorna Callet, Mantonegro, Gorgollassa i gott samklang 
med Merlot och Syrah. Här blir det kalasgott! Mogna körsbär, blåbär, choklad, timjan, liten rökig 
sälta. Malin frustar och tuggar fradga när hon pratar om det här vinet. 
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2016 Trispol Negre, Mesquida Mora, Mallorca  1100 kr Magnum! 
Barbara är en av Mallorcas pionjärer för öns biodynamiska vinodling. Hon vurmar också för 
Mallorcas inhemska druvsorter varav det här vinet är gjord på bl a Callet och Mantonegro. Ett 
elegent och fruktigt vin med djup och fin mineralitet.  
 
MONSANT / SPANIEN 
2017 Miloca Garnacha, Celler Vendrell Rived, Montsant  550 kr Magnum 1050 kr 
Här väljer den familjedrivna vingården att visa vad druvan garnacha går för, utan inblandning av 
fatlagring. Vinet bjuder på lena fina tanniner, röda bär, plommon och en viss kryddighet. Ett jäkla 
gott och bra vin 
 
2017 Miloca Carinyena, Celler Vendrell Rived, Montsant, Spanien  550 kr Magnum 1050 kr 
På flaskans snygga etikett sitter milocan, en pytteliten uggla som finns just bara här i Montsant. Ett 
intensiv djuprödfruktigt vin, med lite mer power än syskonvinet ovan.  
 
2016 Planella, Celler Joan D´Anguera, Monsant  590 kr 
Körsbär, choklad, kryddor och... gasen i botten och bara gott. Nu drar vi till Katalonien och 
Monsant, granne med det mer kända Priorat. Här jobbar bröderna Joan och Josep 
hantverksmässigt i sitt vineri som satt området djupt ner i kartan.  
 
2015 Siuralta Rouge, Vinsnus, Montsant  600 kr 
Druvan heter Garnacha tinta och det här vinet odlas på hög höjd i bergskedjan Montsant i 
Katalonien. Smaskigt, friskt och josigt och lite funkigt, säger vi! Vad säger du? 

FORTS… RÖDA FLASKOR VI GILLAR 

PENEDÉS / SPANIEN 
2015 L´ Oblit, Esteve i Gilbert, Penedés  810 kr 
Ett lättare rött vin med finess! Silkeslent med bra syra. Gjord på den lokala druvan Sumoll, ett rött 
vin med vit själ, sägs det. Det var en nästan bortglömd druva fram till några få vinmakare bestämde 
sig för att börja odla den igen. Mums till mycket. 
 
PRIORAT / SPANIEN 
2016 NegreDeNegres, Clos del Portal, Priorat  775 kr 
En fin och representativ mix av gamla vintraditioner och det nya Priorat. Den här lilla vingården 
ligger precis intill bergskedjan Monsant som dominerar vinodlingarna. Vi dyker gärna djupt ner i den 
här flaskan som har en redig ryggrad att hålla sig kring i fin kombo med det florala och rödfruktiga. 
Tjing! 
 
2014 Planassos, Sao del Coster, Priorat 2840 kr 
Här är det ”old school Priorat” med det menar vi ett rejält kapabelt vin som har massor av mogen 
rödfruktighet, örter från bergen, lakrits, choklad och Druvorna kommer från byn Gratallops som är 
Priorats främsta Garnatxa-by. Extra allt och med båda fötterna i franska ekfat. Djup magi. 
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RIBEIRO / SPANIEN 
2015 Sameiras Tinto, Adega Antonio Caijde, Ribeiro  620 kr 
Odlas i nordvästra Spanien sådär i hörnet ovanför Portugal. Ett trevligt vin med medelfyllig kropp 
och silkiga tanniner och massor av röd frukt. Gottgott. 
 
RIBERA DEL DUERO / SPANIEN 
2016 Los Cantos, Finca Torremilanos, Ribero Del Duero 550 kr 
Här spelar druvan Temperanillo huvudroll i den här moderna klassikern från Ribera del Duero, 
«cantos» är de stora runda stenar i vingården som en gång varit flodbotten men som nu värmer 
rankorna under svala nätter. Här möter du en djupt rödfruktig vän med eleganta tanniner och ett 
mjukt avslut.  
 
2017 La Felisa, Emilio Moro, Ribera del Duero  950 kr 
Skörd efter skörd har kultbodegan Emilio Moro skapat en precis profil kring sina viner. Lokala 
hejarop och internationella hurrarop och guldiga priser visar bland annat på gott handlag, seriositet 
och lång erfarenhet. Ett fint exemplar från Ribera del Duero. 
 
SYDAFRIKA 
2016 Jontys Duck Pekin Red, Paarl  400 kr 
En så kallad «field blend» råder här. Det betyder att man samplanterar ett gäng olika druvsorter 
som både skördas och vinifieras tillsammans. Istället för att använda bekämpningsmedel använder 
sig Jonathan Grieve av sin flock med ankor som patrullerar som vingårdens poliser. Här är vi helt 
biodynamiska och vegan. Ett lättdrucket, friskt och smakrikt vin. 
 

FORTS… RÖDA FLASKOR VI GILLAR 

2016 Rockview Ridge, Shannon Vineyards, Elgin  720 kr 
Ett riktigt Sydafrika-rökigt Pinot Noir vin. Vår supersommelier Camilas favvovin!  
 
2014 Pinot Noir, Bouchard Finlayson, Hemel-En-Aarde Valley, Walker Bay  685 kr 
En riktigt charmboll! En flirtig nya världen Pinot som vi skulle kunna marinera oss i... Silkigt med 
friska soliga jordgubbar och en aromatisk vaniljslöja från eleganta ekfat (oj, vad skitnödiga vi blev, 
haha.) 
 
UNGERN 
2017 Kekfrankos, Homonna, Csopak  Endast magnum 950 kr 
Nu stegar vi in i en pigg värld av josighet, fräschör och syrliga körsbär. En grym pava att dela på! 
En vinmakare som tidigare giggat i NYC och nu sadlat om och driver en pytteliten biodynamisk 
vingård i ErdÖbénye, hur uttalar du det efter en flaska?  
 
USA 
2016 HOBO, Dry Creek Valley, Sonoma 700 kr 
Det här är en seriös zinfandel. Enligt oss ett riktigt jäkla bra exemplar, utan det där syltiga och 
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kladdiga som det ibland kan bli. Istället får du här ett fruktdrivet, mulligt och snyggt vin. 
 
2016 Birichino Pinot Noir, Monterrey  700 kr 
Här blendar dom busiga vinmakarna Alex och John druvor från fyra olika vingårdslägen för att 
skapa den här Burgundiska vinstilen som har hög klunkabilitet med finstämda körsbär, viol och en 
aning kryddighet.  
 
2016 Spring Ephemeral Red, Smockshop Band, Oregon  1150 kr 
Vinmakaren Nate och hans partner China driver en biodynamisk gård i Hood River Valley i Oregon. 
I flaskorna samsas Grenache och Syrah. Druvorna skördas för hand och fottrampas, lagras i sju 
månader i 500 liter gamla ekfat. I vinstilen är en resa till norra Rhone är inkluderad. 
 
2014 Evesham Wood Le Puits Sec, Pinot Noir, Eola Amity Hills, Oregon 1150 kr 
Ljus, lätt, silkig och en Pinot Noir to die for. Vingården ligger i Williamette Valley där man med 
minsta möjliga inverkan skapar viner som speglar deras filosofi ”small is beautiful”. 
 
2013 Campbell Ranch Pinot Noir, Anthills Farms, Sonoma Coast 1250 kr 
Vår Malin berättar att de här vinmakarna gör allt för hand i sitt lilla garagevineri., så kallad ”hands 
off winemaking”. För två år sedan var hon här på finvinbesök. -Det här är helt naturliga viner där 
de vill visa frukten och vad den gör med vinet när den får köra solokvist, suckar Malin och himlar 
med sina gröna. Här en Pinot Noir med mer amerikansk stil, mörk frukt, fräsch, pigg syra och 
drömmigt god. 
 
 

FORTS… RÖDA FLASKOR VI GILLAR 

2015 A tribute to Grace, Vie Caprice Grenache, Grace Wine Comp, Santa Ynez Valley 1250 kr 
Det här är ett typisk ”nya Kalifornien-vin” på en druvsort som odlas i ett klimat där den hör 
hemma. Superekologiskt och som grädde på moset får du ett smaskigt, kryddigt vin med inslag av 
mörkblå plommon.  
 
2015 Clary Ranch Syrah, Arnot-Roberts, Healdsburg  1425 kr 
Det här är en super-syrah… från kultvinmakarna i Sonoma. När du vill braka på kring det 
mörkjosig-fräscha och sköna från den här delen av världen. 
 
2015 Marjorie Vineyard Pinot Noir, Cristom, Eola-Amity Hills, Oregon 1575 kr 
Mer av allt! Ett vin att hänga länge tillsammans med! Här hittar du jordgubbar, hallon, viol, vanilj, 
skogsgolv och en elegant kryddighet med bra grepp i de silkiga tanninerna.  
 
2016 The Pearl, San Lorenzo Wine Company, Russian River  1675 kr 
Här får du extra allt och en riktigt bra zinfandel! Fin komplexitet med mogna fylliga bär, läder, 
choklad och lyxiga cigarrer. Mjuka men påtagliga tanniner.  
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2013 The Creator, Cabernet Sauvignon, Charles Smith, Washington  1750 kr 
Detta är skaparen. Tät, djup, mörk. Här omfamnas du av mörka mogna plommon, björnbär, svarta 
oliver, svarta vinbär och tobak som möter krossad sten och saftiga tanniner. En tungur knivur.  
 
2013 Clajeaux Vineyard Cabernet Sauvignon, Arnot-Roberts, Healdsburg  2150 kr 
En riktig rackarökare! Ett härligt exempel på en magisk Cab Sauv med mulliga mörka frukter och 
välsmakande örter. Ett kraftfull och intensivt stort vin att leva länge på.  
 
ÖSTERRIKE 
2015 Horitschoner Blaufränkisch, Franz Weninger, Mittelburgenland  550 kr 
Ett okomplicerat vin med komplexa smaker. Går det ihop? Det är ett «easy drinking» vin som för 
den saken skull varken är tunt eller mesigt. Istället hittar du fräscha röda frukter med lena tanniner.  
 
2017 Lauschen Zweigelt, Gruber Röschitz, Weinviertel  500 kr 
Druvan Zweigelt är en av Österrikes tre blåa nationaldruvor, den är generöst fruktigt och relativt lätt 
trots sin intensiva blå färg. Enligt Malin smakar den «after ski» och glassa i solen. Gott och 
lättdrucket.  
 

 

 

 

ROSÉ FLASKOR VI GILLAR 

2015 Expression Rosé, Chateau Beaubois  380 kr 
En riktigt bra rosé, så som vi tycker att det ska smaka för att solen ska stå högt och livet lira.  
 
2017 L´abrunet Rosat, Celler Frisach, Terra Alta, Katalonien 500 kr 
Här levererar Spanien och det galna Katalonien en riktigt friskfruktigfestlig flirtig fiesta-rosé. Vi är 
helt säkra på att både du och rosén kommer att svänga! Caramba. 
 
2017 Stalisma Rosé, Kamara Thessaloniki  600 kr 
Ett halvtorrt lätt spritsigt rosévin att dricka med solglajerna på näsan. Grekisk sommar som kretsar 
kring jordgubbar, melon, oliver, fetaost och en redig tzatziki.  
 
2016 Riedlin Rosé, Spätburgunder, Baden  710 kr   
En lyxigare rosé när du vill ha lite mer elegans och flärd. Blicka ut över Swedenborgsgatan, blunda 
och låtsas att du sitter på Chateau Marmont i L.A. Eller nåt. 
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2015 Jolie Laide Trousseau Gris, Fanucchi Wood Road, Russian River Valley  1100 kr  
Tänk dig en full bukett av hallon, smultron, röda vinbär och rosor. Det här är ett rosa vin, inte  
ett rosévin. Drick bara för att den är så grymt god eller för att du också älskar livet och letar  
en vin-sambo.  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

STARKT OCH SÖTT 

ROUSSILLON 
Heritage du temps 10 ans d’Âge, Rivesaltes Ambré, Roussillon 5 cl  95 kr 
Kanongod… jajamänsan. Miniflaskan är på 5 cl och helt solklar som ett sött avslut.  
 
2015 Monstrum, Collectif Anonyme, Côte Vermeille 8 cl  100 kr 
Ett sött, härligt vin med litesådär toner av solmogna björnbär, mörka körsbär och en viss strävhet. 
Njut till våra chokladtryfflar eller som den är. 
 
2015 Big Rock Candy Mountain, Collectif Anonyme 50 cl  720 kr 
100% Grenache noir… gottgott till vällagrade ostar, blåmögelost och choklad.  

.................................................  
Här får du samma mumsigheter med olika ålder, patina och mognad. Såå gott till mögelostar eller 
som en helt egen ”dessert”. 
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1975 Heritage du Temps, Rivesaltes Ambré, Roussillon  770 kr  
1976 Heritage du Temps, Rivesaltes Ambré, Roussillon  720 kr 
1980 Heritage du Temps, Rivesaltes Ambré, Roussillon  690 kr 

. ................................................  
Lillet Blanc, Aquitaine 8 cl  85 kr 
En ikonisk superfransk aperitif att njuta med mycket is… En smakbomb av apelsin, honung, 
blommigt och lime. Företaget Lillet grundades 1872 av Paul och Raymond Lillet som blandade vin 
och fruktlikör och lät det ligga på ekfat 6-12 månader. Vilka hjältar! 
 
JURA 
Macvin Blanc, Savagnin, Tissot  95 kr 
Ett sött starkvin från regionen Jura där det får utmärkelsen ”för lång och trogen tjänst”. Det görs på 
sent skördade druvor, som pressas och lagras på fat utan jäsning. Det blandas sen med ”Marc du 
Jura” ett brännvin gjort på druvor. Här får du mycket torkad frukt, fin sötma och ett lyckligt leende.   
 
SPANIEN 
2016 Diables, Amós Bañeres Vinyeros, Penedès  8 cl 100 kr 
Senor Amós var uttråkad i livet som farmaceut i Barcelona och flyttade år 2011 för att göra om i 
livet! Här en av hans makalösa skapelser… en sötsyrlig historia med aprikosfeeling och 
apelsinblommighet. Mums till vår chokladtryffel! 
 
SVERIGE 
Iscider, Brännland 8 cl 120 kr 
Med hjälp av norrländsk vinterkyla koncentreras här must från svenska äpplen. Den söta musten 
jäser till ett isvin som ger dig härlig syra och fräschör. Grym till ost och även som solist.  
 

FORTS STARKT OCH SÖTT 

UNGERN 
2013 Aszú Dobogó, 5 puttones, Tokaj  50 cl 780 kr, 8 cl 130 kr 
Mmm… söt med frisk och hög syra. Här skördar man sent på hösten, en del druvor är övermogna 
och resten härligt angripna av botrytis. Njut!   

 
Sherry 
Ja, vi gillar verkligen sherry. Vi har valt de här sherrystilarna för att de är lätta att tycka om.  
Övergott till allt tapasplock, chark och ost eller för sig själv.  
Micaela Amontillado, Bodegas Baron 8 cl  75 kr 
Micaela Manzanilla, Bodegas Baron halvflaska 37,5 cl  220 kr 
Micaela Cream, Bodegas Baron 8 cl  75 kr 
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SPIRITUOSA 

Cognac 
Domaine Elisabeth XO Cognac  30 kr/cl  
 
Eau de vie  
Framboise Sauvage 40 kr/cl 
Vielle Prune 37 kr/cl 
 
Spirituosa 
Negroni Cocktail 5 cl 140 kr 
  
Gin 
Hernö Gin, Sverige  25 kr/cl 
Hernö Gin Old Tom, Sverige  30 kr/cl 
Stockholms Bränneri Dry Gin, Sverige  25 kr/cl 
Stockholms Bränneri Pink Gin, Sverige 27 kr/cl 
 
Rom 
Havana Club 25 kr/cl 
Doorly´s XO, Sherry cask finish, 
Barbados  27 kr/cl 
Diplomatico Reserva Exclusiva,  
Destilieria Unidas, Venezuela  30 kr/cl 
 
Whiskey 
Scottish Barley Classic Laddie,  
Bruichladdich Distillery, Skottland  32 kr/cl 
Aberfeldy, Skottland  20 kr/cl 
 
Bourbon 
Woodford Reserve, Kentucky                   25 kr/cl  


