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HEJ!
Vi vill glänta på vinvärldens fönster så att 

du kan upptäcka allt spännande som 
händer därute. Vi hoppas att du blir sugen på 
att kliva in till oss och prova. Kanske hittar du 
nya favoriter, trogna klassiker och säkra pavor.  

Vi byter ut och plockar in spännande viner och 
andra drycker allteftersom. Ett pågående 

och dynamiskt utbud som ständigt förändras - 
häng på!

Love från Dryckfolket 

PSSSSSSST!  

VI ÄR EN KONTANTFRI 

VINBAR

FL
A
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MOUSSERANDE

ANCESTRAL OCH PET NAT - VAD ÄR DET?
Det är den äldsta metoden för att göra bubbelvin 
där vinet endast jäser en gång. Istället för två gånger 
med den traditionella metoden (jmfr champagne, cava 
och cremant). Det här är en lite mer nyckfull metod 
då varje vinbatch varierar, å andra sidan ger det härlig 
klunkvänlighet och busigt bubbel. 

PREGADEU ANCESTRAL, ELS VINYERONS, 
PENEDÈS 550 KR
Vi bubblar i etthundraprocentig Xarel-lo druva, 
som är en de tre huvuddruvorna i Kataloniens 
bubbelviner. Vi pratar frisk, pigg och härligt gul-äpp-
lig. Mums!

2020 ROIG BOIG, CELLER LA SALADA, 
PENEDÉS 760 KR
En rosa ancestral gjord på tio olika lokala druvor.  
Lätt skalmacererad, supernaturligt vin, frisk, röd-
fruktig, flirtig med härliga bubblor. Lite funky och 
som en smäck till vår gubbröra.

NV DOMAINE CHANCELLE CREMANT DE LOIRE, 
DOM BOURDIN, LOIRE 660 KR, MAGNUM 1250 KR 
Handplockade druvor och manuell sortering där de 
allra bästa druvorna väljs ut och läggs i 25 kilos lådor. 
Druvorna pressas direkt efter skörden och spontanjä-
ser och lagras sedan i minst 18 månader. Här till-
sätter de varken jäst eller sulfiter. Istället bara natur-
liga processer, handens verk.

2014 CORPINNAT SEGUNYOLA, MAS CANDI, 
PENEDÈS 695 KR
Gillar du bra cava, kommer du att älska Corpinnat! 
Här hyllar man de inhemska katalanska druvorna. 
Du får ett elegant bubbelvin vinifierat kring super-
stränga regler, stolthet och precision. Skål!

2018 LE BIDULE, CHARLES ET PHILIPPE BRAND, 
ALSACE 720 KR
En frisk och härlig petnat från kultproducenten 
Philippe Brand gjord på tre Pinot-varianter Blanc, 
Gris och Noir. Floral och fräsch och samtidigt lite 
busig och funky. Vi vädrar äpplen, citrus, mandlar 
och en härlig brödighet.

NV HARROW AND HOPE, BRUT RESERVE,  
ENGLAND 850 KR
Det har utvecklats något alldeles fantastiskt kring  
mousserande viner i England! Den här familje- 
producenten ligger precis vid Themsen strax öster  
om London. De gör ett lätt och fruktdrivet, piggt  
mousserande vin, perfekt som aperitif!

NV GRAND RESERVE GOSSET 375ML 925 KR
En magisk rackare från champagnehuset på nästa 
sida.  Här bjuder vi in till fyllig frisk syra och skön-
sång av äpplen, citrus, färska fikon och lite brioche. 
Allt-i-ett-kit!

2019 ROSENQUARZ, BIRGIT BRAUNSTEIN, 
ÖSTERRIKE 975 KR
En ljuvligt elegant och frisk Pet Nat från geniala 
Birgit. Skapad på två av landets nationaldruvor; 
zweigelt och blaufränskisch virvlar allt kring hallon, 
syrlig frukt och smakar som att dricka en midsom-
marnattsdröm.

2018 ORGO, MTSVANE BRUT, GEORGIEN 1025 KR
Det här bubbelvinet tycker vi att du ska utforska! 
Spännande bubblor gjorda med den traditionell 
metod, men där basvinet är vinmakat i Qvevri (ned-
grävda lerkärl) i åtta månader. Njut toner av 
mandlar, persikor,aprikos och viss brödighet.

NV ORIGIN’ELLE EXTRA BRUT, FRANCOISE BEDEL, 
MARNE, CHAMPAGNE 1150 KR
En stor, härlig och brödigare champagne där 
dominansen ligger på druvan Pinot Meunier, vilket 
är lite mer ovanligt. Den kvinnliga champagne-
producenten Francoise Bedel hänger i Marne strax 
utanför Paris och har jobbat biodynamiskt sedan typ, 
Dackefejden.
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2002 L´ ÀME DE TERRE, FRANCOIS BEDEL, 
MARNE 1875 KR
Francois har skapat en magisk Champagne som har 
legat på sin jästfällning i hela 14 år och ger oss en 
stoor doft av honung och smörkola. Välbalanserad 
med magisk njutning, frisk och fruktig med rostade 
toner, tänk brioche och hasselnötter. En stor och 
elegant smakvärld som sätter vänliga spår i kropp 
och själ. 

2012 GOSSET GRAND MILLÉSIME BRUT 1985 KR
The very storytelling kring den här utsökta 
champagnen skulle kunna täcka hela den här dryck-
eslistan... Istället; Huset Gosset har gjort champagne 
i över 400 år. Huset använder bara druvjuice från 
den första och bästa pressningen av druvorna som 
sker direkt på plats i de byar där druvorna plockas. 
Flaskorna får vila minst fyra år innan de säljs. Gosset 
är magiskt och är en champagne alldeles för sig själv!

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...

15 ANS DE CAVE MINIMA, GOSSET 2850 KR
Det här är magiska bubblor! En unik jubileums- 
champagne från den äldsta och en av de allra  
främsta champagneproducenterna. Det som skapar 
det här gudomliga är bl a de fantastiska årgångar-
na 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.

2007 AYALA NO 7, AYALA, CHAMPAGNE 2875 KR
WOW! En av Champagnes få kvinnliga vinmakare 
som skapat en riktig fullträff. Varsågod, en magisk  
jubileumschampagne där namnet hänvisar till 
toppåret 2007 där druvorna kommer från sju olika 
vingårdslägen grand cru. Oj, så härlig äpplighet med 
fin mognad! Vinet har legat elva år på sin jästfäll-
ning och ger dig en ljuvlig brödighet. Du får en mjuk 
mousse med små fina bubblor och salig magi på 
flaska! 

NV CHARLES HEIDSIECK BRUT RESERVE,  
REIMS JEROBOAM 3 LITER 8500 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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HEJA SVERIGE! 

I MER ÄN 20 ÅR HAR VI ODLAT VIN I SVERIGE! 
i dag finns ungefär 40 kommersiella vingårdar runtom 
i landet. Den vanligaste vita druvan heter Solaris. en 
druva som är framtagen för att passa vårt kalla klimat 
och våra förhållanden. 

De senaste åren har vinodlandet och vingårdarna 
ökat i massor. Det kommer att hända ännu mer  
framöver... Här en bransch i framkant. Häng med och 
smaka på utvecklingen! 

2017 GIMME GIMME GIMME RIESLING, WINE 
MECHANICS, GÖTEBORG 675 KR
En svenskt vitt vin, javisst! Men druvorna kommer 
dock från Pfalz i Tyskland. På det här urbana 
vineriet importerar de druvor och vinifierar det 
hela i slakthusområdet, Göteborg. Vi hejar på dom! 
Alltid.

2019 LILLHARALD, VINGÅRDEN I KLAGSHAMN,  
MALMÖ 720 KR
Här råder 100% av druvan Solaris och vinet har vilat 
på sin jäst i gamla fat. Här njuter vi en grön värld av;  
päron, krusbär, fläder och mjuka vinbärsblad. 

NV PEGASUS  SOLERA, FLYINGE VINGÅRD, 
NÄRA ESLÖV GL 750 KR
Här har vingården blandat årgångarna i ett solera-
system, med inspire från sherrystilen. Man får toner 
av boken fallfrukt, höstiga äpplen och en mjuk 
smörighet från faten. Här 100% av druvan Solaris.

2019 SVEA RIKE, VINGÅRDEN I KLAGSHAMN, 
MALMÖ 820 KR
En seriös och stram hundraprocentare av druvan 
Solaris. Vinet har legat på svensk ek från Skinshult, 
där finns Johan Torslund, Sveriges enda tunnbind-
armästare! Det här vinet vecklar ut sig bäst med lite 
luft, därför rekommenderar vi att du köper en flaska. 
Vi häller upp den på karaff för bästa upplevelse till 
dig.

SLUT
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Frankrike
2018 RENDEZ VOUS, MARSANNE DOM BAROU, 
RHÔNE 620 KR
En klassisk Marsanne från Rhone! Här hittar du 
det typiska för druvan Marsanne; lite fet och vaxig 
i stilen, guläpplig, mogen citrus och friskt sommar-
hö. Ett perfekt snickelisnack vin som passar till det 
mesta!

2016 VERDESSE, DOMAINE FINOT, COTEAUX DE 
GRÉSEVAUDAN, ISÈRE 50 CL  625 KR
Verdesse är en väääldigt gammal druvsort som ger 
kompakta klasar, som odlas i små mängder främst i 
sydöstra Frankrike. Ett riktigt ovanligt och spännan-
de vin, vi är så nöjda att ha med på vår vinlista! Du 
får ett torrt, aromatiskt vin med lätt blommighet.

2013 LES CLOS DE JUCHEPIE, DOMAINE DE 
JUCHEPIE, LOIRE 775 KR
Etthundraprocent Chenin Blanc med ålder och fin 
mognad som ger dig  honungstoner med viss nötig-
het och den typiska friska krispiga syran. Ett härligt 
toppenvin!

2013 ROMAN BLANC, LANGUEDOC  685 KR
Lite äppelmustig sådär, citrus mixad med elegans 
och en tydlig syra. Ofilterad och spontanjäst under 
lång tid. Ett modernt vin som speglar vinvärlden där-
ute. Gott, såklart.

2015 CH DE CHASSELOIR DE ST FIACRE,  
MUSCADET SEVRE ET MAINS SUR LIE, 
LOIRE 695 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 härliga ekfat.

2018 BERG RIESLING, MELANIE PFISTER, 
ALSACE 710 KR
På riktigt!? Vilken galenpanna till Riesling! Ett 
ljuvligt matvin, ren och frisk. Aptitretande hög syra, 
grönäpplig och m a g i s k. Från en vinmakerska på 
uppsving som har gjort succé med den här rätt-
framma superekologiska pavan.

2016 JURANÇON SEC, CHATEAU LAFITTE, 
JURANÇON 725 KR
Det här vinet görs på de två lokala druvsorterna  
Gros Manseng och Petit Manseng som odlas i syd-
västra Frankrike. Druvorna är små och tjockskaliga 
och ger ett fetare och mer komplext vin. Jäkligt gott, 
säger vi… Vad säger du? 

2016 LA MANUFACTURE, CHABLIS 1:ER CRU 
VAU LIGNEAU  850 KR
Benjamin Laroche är vinmakare i sjunde generatio-
nen och med La Manufacture 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.

2019 BOISSONNEUSE CHABLIS, JULIEN BROCARD, 
CHABLIS 850 KR
En ljuvlig biodynamisk Chablis från Julien Brocard. 
Låter efternamnet bekant? Jajemän! Julien är lille-
bror till en av de mest kända vinmakadynastierna i 
detta område. Här ett vin med mineral som ger dig, 
den för Chablis så klassiska känslan av kritighet och 
musselskal ackompanjerat av frisk citrus och saftiga 
äpplen. MUMS!

2016 IGP CHARDONNAY, LES VIGNES DES  
PARADIS, SAVOIE 875 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.

2016 LA LUNE, MARK ANGELI, LOIRE 875 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 av 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.

VITA VINER



6

VITA VINER

2018 CHARDONNAY EN QUATRE VIS, DOM DES 
MARNES BLANCHES, JURA 900 KR
Ett friskt och krispigt vin för att komma från Jura 
och som är gjort med metoden ”vin ouillé” (upptop-
pade fat). Det ger ett fräschare vin, istället för den 
mer oxiderade stilen som är den mest kända stilen 
i området. Vi bjussar här på en massa mineralitet, 
gula äpplen, citrus, vita blommor, mandlar och lite 
vaxighet. 

2006 VERMENTINO VINEYARDS SELECTION 
PARCELLAIRE, GAYDA, SUDOESTE  925 KR
En sydfransk pava med power. Ett bärnstensfärgat, ox-

idativt vin som drar en aning åt torr, fino sherry. hållet. 

2016 LES COMBETTES, GUILLOT BROUX, MÂCON 
BOURGOGNE 950 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 våra ostar.

2010 FURSTENTUM GRAND CRU, VINCENT FLEITH, 
ALSACE  975 KR
En riktigt häftig pinot gris! Fet, smakrik och lite som 
en XL-påse från karamellkungen. Perfekt till ost eller 
bara för att den är så himla döögod…

2019 EXISTE EN BLANCE, DOMAINE DE L´OUBLIÉE, 
LOIRE, MAGNUM 1050 KR
Här 100% Chenin Blan från vinmakaren Xavier som 
odlar så naturligt han förmår. Äppliga toner, floralt 
och honungstoner. Friskt, fräscht och mumsigt.

2015 COMETE, CHATEAU LESTIGNAC, SUD OESTE 
1150 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... 

2016 SELECTION GRENACHE GRIS, PARCELLAIRE, 
GAYDA 1350 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. Ljuvligt!

2014 LONGEROIES ROUGE, LA MAISON ROMANE,  
MARSANNAY BOURGOGNE 1350 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.

2014 MONTHÈLIE, PHILIPPE PACALET, 
BOURGOGNE 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. 100% 
Chardonnay, lagrat på ekfat och vansinnigt gott!

Georgien
2018 KABIS TONI CHINURI, GEORGIEN 690 KR
En kvinnlig vinmakare som gör vin i Kartli, mitt i 
Georgien. Friskt och härligt med ett nötigt avslut. På 
flaskan skriver hon ”20% of my country is occupied 
by Russia”. Här en käftsmäll proppad med vita 
persikor, mango, brynt smör, hasselnötter med 
lååång eftersmak.

Nya Zeeland
2014 LITTLE BEAUTY BLACK EDITION, SAUVIGNON 
BLANC, MARLBOROUGH 950 KR
På nordligaste delen av landets södra ö ligger NZ 
största vinområde och här skapas dethär magiska 
vinet. 
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VITA VINER

Portugal 
2018 MANOELLA BRANCO, WINE AND SOUL, 
PORTUGAL 620 KR
Den är pavan är laddad med ett gäng olika inhem-
ska druvor. Härligt citrus-intensiv, lite tropisk och 
blommig i stilen. Den har legat sex månader på sina 
jästfällningar på ståltank som ger den en mumsig 
krämighet.

Spanien
2018 TRES MIRADAS, ALVEAR, 
MONTILLA-MORILES 610 KR
Ett hundra procent av druvan Pedro Jimenes som du 
kanske känner från sherryvärlden. Här ett torrt vitt 
vin packat med gulna mogna höstäpplen, hassel-
nötter, lite mineral och en flirtig sälta i avslutet. 
Jättegott!

2017 SELVA VINS BLANCO, SELVA VINS, 
MALLORCA 675 KR
Helt naturligt vin utan tillsatt svavel. En härlig floral 
blend på inhemska mallorkinska druvor som ger oss 
ett friskt vin med krispig mineralitet och toner av 
mogna nektariner, päron och citrus!

2019 VALDESIL GODELLO SOBRE LIAS, BODEGAS 
VALDESIL, VALDEORRAS, GALICIEN 675 KR
Druvan Godello är en angenäm bekantskap. Denna 
pava ger dig ett torrt friskt och samtidigt fruktigt vin. 
Fina inslag av citrus, gul stenfrukt som 
persika, mineral, vita blommor och örter. Lång och 
frisk avslutning med en fin mineralitet. Sobre Lias 
betyder att vinet legat på sin fina jäst. Det ger en 
härligt krämig munkänsla.

2016 QX, QUATRE XAREL-LOS CELLER MAS CANDI, 
PENÉDES 750 KR
Ett stort vin med 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 
produktionen) 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.

2018 QUINTA MILÚ, VIÑAS VIEJAS, RIBERA DEL 
DUERO 875 KR
Muy intensivo i både färg och smak. En massa 
körsbär, plommon, rödfruktighet och eleganta tanni-
ner. Härligt bang for the buck! 

2015 PANDORGA, PEDRO XIMÉNEZ, COTA 45, 
JEREZ 50 CL 890 KR
Ett sötare vin av sherrystil som vi verkligen vill slå 
ett slag för. Göttgött till en hårdost med karaktär, 
söta desserter och som solokvist. Mums!

2015 ENCRUCIJADO,, COTA 45, JEREZ 900 KR
Ett torrt vin av sherrystil igen – det perfekta tapas- 
vinet! En dröm till alla våra snacks, ostar och chark.

2017 CAL, VERONICA ORTEGA, GALICIEN 975 KR
I vinområdet Bierzo skapar Veronica ljuvliga viner 
att slå klorna i. Den här flaskan innehåller 100% av 
druvan Godello och ger dig ett livligt och elegant vin 
som snurrar kring äppelblom, mandeltoner och pigg 
fräschör.

2014 VINYA OCULTA, XAREL-LO, AMOS BANERES 
VINYERO, PENEDÈS 995 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.

2015 TALEIA, CASTELL D´ENCUS, KATALANSKA 
PYRÉNEERNA 1100 KR
Ett fantastiskt projekt skapat av Raül Bobet, känd 
från Priorat. Alla viner jäser i öppna ”stenlagares”, 
kärl uthuggna ur klippor av klostermunkar under 
1200-talet (!) Höghöjdsodlingar som ger viner med 
magisk fräschör och elegans. Här en frisk Bordeaux-
blend med ljuvliga toner  av aprikos, päron, persika 
och citrus. 
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VITA VINER

2017 TORRES DE CANONGE BLANC, VINS TONI 
GELABERT, MALLORCA 1350 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.

Sydafrika
2017 BLANC DE MER, BOUCHARD FINLAYSON,  
WALKER BAY 585 KR 
Det här är en jätterolig blend av Riesling, Viognier,  
Chardonnay, Sauvignion Blanc och Semillon. En 
blomsterbukett i näsan och ett fruktfat i munnen. 

2019 VINUM CHENIN BLANC, RADFORD DALE, 
STELLENBOSCH 655 KR
Det är som att stoppa in näsan i en bukett av vita 
persikor och gröna äpplen. Mumsa på fräsch tropisk 
frukt varvat med frisk syra och i sagans slut, härlig 
mineralitet. Mums!

Tyskland
2020 STEINMETZ RIESLING, GUNTHER 
STEINMETZ, TYSKLAND 680 KR
En lättdrucken riesling med härlig schvung av gröna 
äpplen, citrusskal, blommig, mineralig och med frisk 
syra! 

2015 RIESLING SPÄTLESE TROCKEN, SYBILLE 
KUNTZ, MOSEL 995 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 SYBILLE KUNTZ, RIESLING SCHARTZ GRAND 
CRU, MOSEL 1225 KR
Urmodern för  Sibyles viner! Det här är en kultförkla-
rad årgång från våra kära ultra-biodynamiker Sibylle. 
Den här Mosel Riesling med ålder ger dig extra allt! 
Tänk apelsinskal, torkade aprikoser, petrolium och 
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ROSÉ VINER

2020 CON BARBA Y A LO LOCO, MAS CANDI, 
PENEDÈS, SPANIEN 720 KR
En frisk cool, lite funkig blend på druvorna Xarello 
och Sumoll. Krispiga röda äpplen samsas med mog-
na persikor. Josigt å fruktigt med en skön syra och 
ett aptitretande något salt avslut.

2018 CLARETE, SELVA VINS, MALLORCA  790 KR
Gjort på två inhemska mallorkinska druvsorter enligt 
den traditonella Clarete-metoden där man använder 
80%vit druva och 20% röd. Detta är en rosé med 
schvung! Låt dig inte luras av den ljusa färgen här får 
du saftiga jordgubbar och syrliga hallon blandat med 
granny smith äpplen, medelhavsörter och en lätt 
rökig mineralitet.
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2020 KIMA, POSSENTE, SICILIEN 575 KR
Säg hej till den Sicilianska druvan Cataratto som 
bjuder upp till blommig flirtighet, aprikoser, vita 
persikor. Ett orangevin light!

2016 RKATSITELI QVEVRI, MILDIANI FAMILY 
WINERY 600 KR 
Här lokala druvan Rkatsiteli  som ger dig ett torrt 
härligt vin med fina mandeltoner och skön apelsin-
feeling. Vi serverar vinet ur en klassisk amfora.

2018 TSITSKA TSOLIKOURI QVEVRI, CHURI 
CHINEBULI, GEORGIEN 655 KR
Ett friskt, grapefruktsfräscht orangevin med en 
härliga sidekick av aprikos och mandlar. Gottgott till 
våra ostar!

2020 SCICCU, CRETA PAGLIA, KALABRIEN 725 KR
Här har vi höghöjdsodlade inhemska druvor som 
vuxit i vulkanjord. Lätta tanniner med 24 timmar 
skalkontakt. Vi känner citrus, aprikos, frisk apelsin 
och en anings örtighet med timjantoner. Mums!

2020 7 MESI, CANTINA GIARA, PUGLIEN 775 KR
Här de inhemska duvorna Fiano och Grecco och 
Malvasia som ger ett aromatiskt fylligt orangevin 
med torkad frukt, blodapelsin, aprikos och örter.  
Vinet var planerat att ligga sju månader på fat, eti-
ketter designades och trycktes…. Efter sju månader 
kände vinmakarna att, njaee, det behövs en månad 
till här. 

SOLERA VI, PHILIPPE BRAND, ALCSACE 875 KR
En blend av i princip alla vita druvsorter som odlas 
i Alsace. Vinet har legat i ett solerasystem totalt 72 
månader och en blandning av flera årgångar. Här 
hittar vi gula äpplen, aprikoser och nötter. Ett rikt 
och komplext vin med härlig tanninstruktur från 
både maceration och fat. Njut gärna till våra mand-
lar eller en osttallrik eller som solokvist.
 

ORANGE VINER

2018 “V” PINOT GRIS, PIERRE FRICK, 
ALSACE 975 KR
Ett orangevin magiskt rosa i färgen! En skattgömma 
av hallon, körsbär och små solstrålar av mandel-
toner. Funkigt och flirtigt på en och samma gång! 
Pierre Frick, är ett geni. En naturvinsguru av högsta 
rang. Punkt.

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. Ett 
riktigt funkigt vinmed fint grepp i tanninerna.

2015 O.W. AMPHORA GRENACHE BLANC, AMBYTH 
ESTATE, SANTA BARBARA 1150 KR
Ett fottrampat vin. Jo, på riktigt. De använder na-
turlig jäst, vinet är ofiltrerat, helt naturligt och ja, du 
fattar. Smakar åt hållet… sommaräng, gul frukt och 
sol.

2011 TERPIN SAUVIGNON, FRANCO TERPIN, 
FRIULI, ITALIEN 1250 KR
WOW! En orange Sauvignon Blanc som inte ber om 
ursäkt för sig! Det här är ett vin som först legat ett år 
på ståltank, därefter ett år på ekfat för att sen 
buteljeras och vila sex år (! )på flaska innan det 
släpps. Vi njuter apelsinskal och doft som landar 
i bitter engelsk marmelad. Vinet är helt torrt med 
vibrerande syra som fortsätter ge oss lager av apelsi-
ner, örter,  torkad frukt och nötter… Tankarna kanske 
går lite mot Negroni..? Eller vad tycker du?

2020 L’ŒILLET, PHILIPPE BRAND, ALSACE 
MAGNUM 1650 KR
Här 100% Rock and Roll! Pinot Blanc som macererats 
i två veckor, det färdiga vinet ligger sedan ett år på 
fat. Druvorna kommer från gamla stockar som ger 
en liten och mycket koncentrerad skörd. Det ger ett 
stort vin packat med grape, lime, äpplen, nötter 
ackompanjerat av härligt stenig mineralitet och 
krämig munkänsla.
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Australien & 
Nya Zeeland
2015 WILYABRUP VALLEY, WOODLANDS,  
MARGARET RIVER 720 KR
En modern Bordeaux-blend i europeisk stil med  
bjussig, solmogen frukt från down under som vi...  
ja, älskar!

2014 NEST EGG, MOUNT LOFTY RANGES SHIRAZ, 
BIRD IN HAND 1275 KR
En  shiraz från Australien blir inte bättre än så här! 
Mörk frukt, elegant paketerat efter 18 månader på 
franska ekfat tillsammans med kakao, läder, lakrits, 
cederträ... Det här vinet gör de inte varje år, utan 
bara när skörden är extraordinär.

2013 BENJAMIN CABERNET SAUVIGNON, 
WOODLANDS, MARGARET RIVER 1950 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  950 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 (kän-
ner du dom?) och galopperande tanniner.

Frankrike
2010 MAISON BLANCHE, DESPAGNE RAPIN, 
MONTAGNE SAINT EMILION 800 KR
Den här årgången ger dig ett mulligt, svulligt vin 
med fruktig och kryddig doft. Här känner du kanske 
en fin balans mellan saftiga mörka bär, kaffe och 
choklad, elegant mogna tanniner och livlig syra.

2013 ORMIALE, BORDEAUX 950 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.

2018 TROSSEAU, DOMAINE DES MARNES BLAN-
CHES, CÔTES DU JURA 1050 KR
Druvan Trosseau är här ännu lättare i stilen än Pinot 
Noir. Här får du ett finstämt, mjukt, lätt eteriskt vin 
med toner av ros, jordgubbar, hallon och... ja, du 
fattar hur härlig den här är. Njut den sval och gärna i 
generös kupa.

2016 LES LAUVES, DOMAINE LA SUFFRENE, 
BANDOL 1175 KR
En riktig käftsmäll! Mycket av allt... Mörk frukt, mörk 
choklad, läder, kakao, tobak, cigarrtoner. Hela arton 
månader på ek. Ett moget och elegant vin.

2014 MARSANNAY LONGEROIS, LA MAISON 
ROMANE, BOURGOGNE 1350 KR
En lätt och frisk Pinot Noir från vingård som 
använder hästar som draghjälp och så naturligt det 
kan bli. Alla går klädda i säck och aska. Såklart. En 
klockren pava med med fina jordgubbstoner. 

2015 CHEMIN DE MOSCOU, GAYDA 1450 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.
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2017 BASSENON, CÔTE RÔTIE, YVES CUILLERON, 
CHAVANNAY, RHÔNE 1475 KR
Norra Rhône när det är som bäst! Lätt, silkig och 
elegant. Här bjuder vi upp på plommon, körsbär, 
violer, cederträ och vitpeppar dansandes med tobak, 
örter,  jordgubbar och vaniljslöjor ackompanjerat av 
stenig mineral och våta löv.

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 ha några av hans ca 30 olika cuvéer! 

2011 NUITS-SAINTS-GEORGES 1650 KR  

2013 NUITS-SAINTS-GEORGES 1720 KR  

2014 POMMARD 1900 KR

2005 VALINIÈRE, DOMAINE LEON BARRAL, 
LANGUEDOC 1650 KR
Här druvorna Mourvedre och Syrah med hög power. 
Leons viner är härligt ruffiga,  köttiga med stor frisk-
het och mjuka tanniner. Du får mycket torkad frukt, 
läder och ett skönt skogstoner

2015 LES JACHÉES, DOMAINE BIZOT,  
VOSNE-ROMANÉE, BOURGOGNE  5225 KR
Ett nära nog magiskt vin från den numera kult- 
förklarade 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 
mest ädla form.

Georgien
2017 OTSKHANURI SAPERE, RARE, 
GEORGIEN 745 KR
Ett djupt rött vin med kraftiga tanniner, hög syra, 
stor fruktighet med mörka bär, kanel och kaffe. Ett 
magiskt muskelpaket till vår chark.

Italien
2018 LOSNA, ROCCO DI CERPENETO, 
MONFERRATO, PIEMONTE 625 KR
Ett riktigt pangvin som perfekt respekterar sitt 
ursprung och visar att Dolcetto kan vara så mycket 
mer än en eftertanke från stora Nebbioloproducen-
ter. Här öppnar vi upp med generös mörk fruktighet, 
lakrits, vanilj och lite tobak. 

DUODONNE ROSSO, I FABBRI, TOSCANA 750 KR
Vinmakarna och vännerna Anna och Susanna möts 
på halva vägen mellan sina byar och skapar det här 
härliga vinet tillsammans. En sann vänskap till all 
chark... gottgott!

2017 VIGNALPARCO CHIANTI CLASSICO, 
CASA EMMA 850 KR
Yppig lyxig mörkfruktig doft med ton som drar åt 
svarta körsbär, björnbär och örter och ädelträ.
Fyllig och frisk med en fin mineralitet. Ren lång 
eftersmak som radar upp mörka bär, mineral och 
örter.

2012 MORELLINO DI SCANSANO, BIONDI-SANTI, 
TOSCANA 975 KR
Kungen av Toscana heter Sangiovese och Bion-
di-Santi är en kultförklarad vinproducent i området. 
Det här är en superklassisk sangiovese som är i sitt 
absoluta esse. Ett stort vin med kralliga tanniner - 
det är bara att njuuuta.

2016 BAROLO, PARUSSO 1750 KR
Oj, här händer det grejer! Först känner du kanske 
silkeslena toner av rosor och plommon som snabbt 
får sällis av choklad, violer och höstdoftande skogs-
golv, ”sous bois” som fransmännen säger. 
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2019 ALTAROSES, CELLER JOAN D’ANGUERA, 
MONTSANT 690 KR
Bröderna Josep och Joan Anguera driver Cellers 
Joan d’Anguera i Darmòs i Montsant. Inspirerade av 
naturvinsrörelsen i Frankrike, inte minst Gramenon 
i Rhône, gör man biodynamisk ceritiferade terroir-
drivna röda viner med försiktig fathantering och 
låga svavelhalter. Här hittar vi druvan Garnacha från 
ett av våra favvodistikt när det är som bäst! Lätt och 
elegant med stor klunkvänlighet. Körsbär, hallon 
och lakrits, virvlar med toner av grön paprika, josiga 
jordgubbar och vilda medelhavsörter.

2019 CABOIRES, RAMÓN JANÉ, CELLER MAS 
CANDÍ, PENEDES 700 KR
Här inhemska Katalanska druvor, två röda, Mando 
och Sumoll med en liten skvätt av den vita Xarel-lo.
Friskt och fruktigt och josigt. Vi hittar röda bär och 
frukt  som körsbär och plommon och kanske lite 
lakrits..? MUMS!

2015 SAMEIRAS TINTO, ADEGA ANTONIO CAIJDE, 
RIBEIRO 775 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.

2018 TIERRA FUNDIDA, VINOS EN TANDEM, 
TENERIFFA 795 KR
På norra Teneriffa ligger Vinos en Tandem där 
Loreto och Gabriel gör hantverksviner på lokala 
druvor. Vingårdarna ligger vid foten av Teide som 
ger finfin svalka till vinrankorna. Fottrampade hela 
klasar får jäsa spontant (utan tillsatt jäst) på betong-
tankar. Vinet vilar i åtta månader på barriquer (225 
liters ekfat) för att sedan avsluta mognadsproces-
sen med sju månader i betongtank. Oj, här doftar 
det björnbär, blåbär, plommon, kanske också lite 
blyerts... blöt asfalt. Ett kralligt vin med kryddighet, 
muskler, sköna tanniner och bra magstöd.

2011 AMARONE DELLA VALPOLICELLA, TENUTE 
FALEZZA, VERONA 1950 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.

Libanon
2010 CHATEAU MUSAR, GASTON HOCHAR,
BEKAANDALEN 1775 KR
”Ni som vet, vet.” Det här är en legend i vinvärlden 
och så även vinerna. Ett kultvineri med inspiration 
från Bordeaux med allt vad det innebär. Redan från 
starten på 1930-talet arbetade de helt 
naturligt. År 2010 var ett exceptionellt vinår i 
Libanon. Extrema förhållanden med torka och 
värmebölja resulterade i supersmå skördar. De som 
lyckades... lyckades! Djup, russinaromer, ceder, 
kanel, lädertoner med grym köttighet. Aromer som 
fikon och russin. Ett magiskt vin!

Nya Zealand
2014 LITTLE BEAUTY BLACK EDITION, PINOT NOIR, 
MARLBOROUGH 1275 KR
Åhhh, här är det handens verk som skapar. Druvorna 
skördas för hand och i etapper under skördesäsong-
en 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.

Spanien
2018 VEL´ UVEYRA, RONSEL DO SIL, RIBEIRA 
SACRA 590 KR
Slank och fin med aromer av undervegetation som 
påminner om en  höstprommis; vilda bär, björnbär, 
viol och mineral. Ett strukturerat vin, friskt med fina, 
mjuka tanniner.
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2018 LA SUFFRENE, DOMAINE LA SUFFRENE, 
BANDOL 800 KR
Full gas och extra allt! Mörkfruktiga toner ovanpå ett 
skogsgolv av läder, tobak, kakao och allt mulligt som 
ett kralligt vin ska erbjuda för oss som gillar när det 
ruskar om.

2016 VO, VERONICA ORTEGA, MENCÍA, 
BIERZO 950 KR
Som du redan läst så dyrkar vi Veronica så smått pga 
hennes ljuvliga vinskapelser från nordvästra Spa-
nien. Här höjer vi intensiteten med druvan Mencía 
och tar hoppsasteg in i elegansens värld. Ett friskt 
och komplext vin med många lager.

2017 MILOCA GARNACHA, CELLER VENDRELL  
RIVED, MONTSANT MAGNUM 1050 KR
Här väljer den familjedrivna vingården att visa vad 
druvan Garnacha går för, utan inblandning av fat-
lagring. 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 MAGNUM 1050 KR
På flaskans snygga etikett sitter milocan, en pytte-
liten uggla som finns just bara här i Montsant. Ett 
intensiv djuprödfruktigt vin, med lite mer power än 
syskonvinet ovan.

2013 QUEST, CASTELL D´ENCUS, 
PYRENÉERNA 1100 KR
En Bordeauxblend med vibrerande frisk frukttighet 
där frukten får ligga i framkant. Det tyngre artilleriet 
med choklad, svartpeppar och läder ligger och lurar i 
bakkant uppbackade av kraftfulla eleganta tanniner. 

2014  THALARN, CASTELL D´ENCUS, 
PYRENÉERNA 1100 KR
Ett så trevligt vin! Etthundraprocent svalodlad Syrah 
ger dig intensiva toner av körsbär, fikon och nymalen 
svartpeppar. Vi tänker mer på norra Rhône än norra 
Spanien. Välkommen!

2016 TRISPOL NEGRE, MESQUIDA MORA, 
MALLORCA 1300 KR MAGNUM!
Barbara är en av Mallorcas pionjärer för öns bio-
dynamiska vinodling. Hon vurmar också för 
inhemska druvsorter varav det här vinet är gjord på 
bl a Callet och Mantonegro. Ett elegant och fruktigt 
vin med djup och fin mineralitet.

2014 PLANASSOS, SAO DEL COSTER, 
PRIORAT 2840 KR
Här är det ”old school Priorat” med det menar vi ett 
kapabelt vin som har massor av mogen
rödfruktighet, örter från bergen, lakrits, choklad. 
Druvorna kommer från byn Gratallops som är 
Priorats främsta Garnatxa-by. Extra allt och med 
båda fötterna i franska ekfat. Djup magi!

Sydafrika
2014 PINOT NOIR, BOUCHARD FINLAYSON,  
HEMEL-EN-AARDE VALLEY, SYDAFRIKA 775 KR
En riktigt charmboll! En flirtig, nya världen Pinot 
som vi skulle kunna marinera oss i... Silkig med 
friska soliga jordgubbar och en aromatisk vaniljslöja 
från eleganta ekfat.

2016 ROCK VIEW RIDGE PINOT NOIR, SHANNON 
VINEYARDS, ELGIN 835 KR
En härlig PN från Sydafrika! Fylld av energi med 
fin feeling av jordgubbar, körsbär och svarta vinbär. 
Mjuk kryddighet med silkiga lena tanniner. Lagrat 
på franska ekfat i 12 månader. Enjoy!

USA
2019 CENTRAL COAST PINOT NOIR, LAND OF 
SAINTS, USA 825 KR
Här är tanken att ta fram prisvärda viner som är en 
ärlig representation av Kalifornien. Viner gjorda av 
passionerade, omtänksamma vinmakare och inte 
storföretag. Vinmakerskan heter Angela Osborn 
som du kanske känner igen från kultvinerna från ”A 
tribute to grace”.  Här en ”nya världen pinot” när den 
är som  bäst. Njut.
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2016 SPRING EPHEMERAL RED, SMOCKSHOP 
BAND, OREGON 1250 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 måna-
der 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 1350 KR
Ljus, lätt, silkig och en Pinot Noir to die for. Vin-
gården 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 1350 KR
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 finvin-
besök. 
-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.

2015 CLARY RANCH SYRAH, ARNOT-ROBERTS, 
HEALDSBURG 1550 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 1775 KR
Mer av allt! Ett vin att hänga länge tillsammans med. 
Här hittar du jordgubbar, hallon, viol, vanilj, skogs-
golv och en elegant kryddighet med bra grepp i de 
silkiga tanninerna.

2016 THE PEARL, SAN LORENZO WINE COMPANY, 
RUSSIAN RIVER 1875 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.

2013 THE CREATOR, CABERNET SAUVIGNON, 
CHARLES SMITH, WASHINGTON 1850 KR
Detta är skaparen. Tät, djup, mörk. Här omfamnas 
du av mörka mogna plommon, björnbär, svarta oli-
ver, svarta vinbär och tobak som möter krossad sten 
och saftiga tanniner. En tungur knivur.

2013 CLAJEAUX VINEYARD CABERNET SAUVIG-
NON, ARNOT-ROBERTS, HEALDSBURG 2250 KR
En riktig rackarökare! Ett härligt exempel på en 
magisk Cab Sav med mulliga mörka frukter och väl-
smakande örter. Ett kraftfull och intensivt stort vin 
att leva länge på.

SLUT RÖDA
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