VINLISTA
VITT

VI HAR OFTA NÅGON EXTRA FLASKA ÖPPEN ATT SERVERA PÅ GLAS. FRÅGA VAD SOM GÄLLER FÖR KVÄLLEN.

ÖRTIGT | KRISPIGT
ADEGA DE MONÇÃO VINHO VERDE 2016
PORTUGAL | MINHO | EKO (EJ CERT.)

Mycket frisk smak med toner av gröna äpplen och stenfrukter. Läskande spritsig mineraldriven avslutning.
Som en härlig lemonad i vinform .............................................................................................................. 460

H&M HOFER GRÜNER VELTLINER 2016
ÖSTERRIKE | WEINVIERTEL | EKO

Friskt fruktigt torrt vin med smak av citrusfrukt och toner av syrligt äpple. Lång kryddig och torr eftersmak av
nymald vitpeppar och mineraler. (OBS! Flaska 100 cl) ..................................................................... 85 || 465

SOELLNER ”TONI” GRÜNER VELTLINER 2016
ÖSTERRIKE | WAGRAM | EKO

Frisk, fruktig doft med viss kryddighet. Torr fruktig smak av honungsmelon, päron, persika, och citrus.
Eftersmak av örter och nymald vitpeppar ................................................................................................. 440

GRUBER RÖSCHITZ ”HUNDSPOINT” GRÜNER VELTLINER 2015
ÖSTERRIKE | NIEDERÖSTERREICH | EKO

En fruktigare variant av grüner veltliner. Frisk doft av citrus med en antydan av kryddnejlika och vitpeppar.
Smaken är torr och fruktig och har en frisk syra med inslag av honungsmelon, passionsfrukt och krusbär.
Eftersmaken är mineraldriven och har en behaglig krispighet. 92 poäng i Wine Enthusiast ..................... 475

WEISER-KÜNSTLER RIESLING 2016
TYSKLAND | MOSEL | BIO (EJ CERT.)

Ovanligt frisk och ren saltstänkt riesling med syrliga smaker av grönt äpple, päron, omogna persikor, lime,
ananas, honung och kaprifol. Den friska frukten tillsammans med den påtagliga mineraliteten av kalk och
snäckskal garanterar att snålvattnet rinner över....................................................................................... 525

WAGNER-STEMPEL GUTSWEIN SCHEUREBE 2016
TYSKLAND | RHEINHESSEN | BIO

Scheurebe är en korsning mellan riesling och en hittills okänd druva. Smaken för tankarna till torr syrlig
riesling med toner av grapefrukt, men blommar ut i tropisk frukt och gröna smaker av vinbärsblad liknande
sauvignon blanc – två smaker i en klunk! Eftersmaken är låååång .......................................................... 460

WEINGUT JULIUS SAUVIGNON BLANC 2016
TYSKLAND | RHEINHESSEN | EKO

Frisk doft av krusbär och örter. Saftig medelfyllig smak med toner av krusbär, färska örter, persika och citrus
följt av mineral. Eftersmaken är fräsch och fruktig med bra längd ............................................................ 465

GIESEN ORGANIC SAUVIGNON BLANC 2016
NYA ZEELAND | MARLBOROUGH | EKO

Frisk doft med passionsfrukt, fläder, följt av citrus och nässlor. Krispig, mineralrik och torr smak med inslag
av citrus, citrongräs och nässlor. Lång eftersmak med pigg syra .................................................... 120 || 475

RICHMOND PLAINS SAUVIGNON BLANC 2015
NYA ZEELAND | NELSON | EKO

Fräsch doft av krusbär och spansk peppar. Fruktig smak av krusbär, paprika och passionsfrukt mot bakgrund
av mineral och nässlor. Frisk, fruktig med bra fyllighet och längd ............................................................ 495

BLOMMIGT | DRUVIGT
CUMA TORRONTÉS 2016
ARGENTINA | CAFAYATE | EKO

Härligt frisk doft av vita blommor, persika, citrus och rosor. Frisk och väldigt aromatisk smak med fin syra
och inslag av jasmin, citrus, apelsin, stenfrukt och rosor................................................................... 90 || 355

BUDAHÁZY ”NYULÁSZÓ” TOKAJI FURMINT 2015
UNGERN | TOKAJ-HEGYALJA | EKO (EJ CERT.)

Torr tokaj som kommer med en famn ängsblommor. Mogna stenfrukter och syra av mogen citron. Lågmäld
fatkaraktär, tydlig mineralitet och ett uns rökighet. Endast 600 flaskor gjorda av detta trevliga vin ........... 555

WEINGUT JULIUS GOLDMUSKATELLER 2016
TYSKLAND | RHEINHESSEN | EKO

Fina aromer av frukt och rosor ungefär om en lite friskare variant av gewürztraminer. Mineral och syra
kommer och balanserar upp sötman i slutet. Funkar lika bra till varmrätt, plockmat som till efterrätten ... 490

DOMAINE MERSIOL GEWURZTRAMINER 2014
FRANKRIKE | AOC ALSACE | EKO

Välstrukturerad doft av blommor (rosor), kryddor och exotiska frukter som litchi och mogen mango. Fyllig
halvtorr smak med en lång eftersmak. Perfekt till den som tänkt hetta upp maten med extra chili ........... 495

FELDGEFLUSTER RIESLING KABINETT FEINHERB 2014
TYSKLAND | RHEINHESSEN | BIO

Doft av päron, mogen lime och en aning druvor och mineral. Smaken gränsar mot halvtorr med druvig
restsötma som balanseras av frisk citrussyra. Ett säkert kort till varmrätten såväl som efterrätten .......... 470

PIERRE FRICK ”CARRIÈRE” AUXERROIS 2012
FRANKRIKE | AOC ALSACE | BIO

Doft av mogen persika och en aning vanilj. Komplex generös smak av mogna tropiska frukter, melon, päron
och mineraler. Mjuk och fint integrerad frisk syra, diskret sötma, med lång krämig eftersmak. Lagrad tre år
på fat. En väldigt fin representant från pionjären Pierre Frick som uppvisar druvsortens fulla potential ... 570

FRUKTIGT | AROMATISKT
DOMAINE CHAMPALOU VOUVRAY SEC CHENIN BLANC 2016
FRANKRIKE | LOIRE | EKO (EJ CERT.)

Frisk smak med toner av mandarin och päron uppbackat av marsipan. Pigg syra som balanseras med en
lagom dos restsötma (honung). Vissa toner av citrongräs och kamomill i eftersmaken ........................... 510

LA ROZZA ”8 VÍRGENES” PALOMINO/RUFETE BLANCO 2015
SPANIEN | DOP SIERRA DE SALAMANCA | BIO (EJ CERT.)

Spontanjäst naturvin från UNESCO-skyddad biosfär i Spanien. Rufete Blanco är en utrotningshotad druva
som bara finns på ett fåtal gårdar. Doft av vita frukter, rostat vete, vanilj och örter. Vinet har en oljig rundhet
som möter upp hettan i maten. Fruktig smak som följs av mineral och en lång knivskarp syra. Ett unikt vin
som fått 92 poäng av Robert Parker i Wine Advocate .............................................................................. 475

WITTMANN ”100 HILLS” RIESLING TROCKEN 2016
TYSKLAND | RHEINHESSEN | EKO

Ungdomligt druvtypisk doft av äpple och citrus och toner av vita blommor. Frisk druvtypisk smak med livlig
syra och mineral (våt sten). 92 poäng i Wine Enthusiast................................................................. 105 || 415

RÖTT, VITT, ORANGE, ROSA?

BARA DU VÄLJER GRÖNT

WAGNER-STEMPEL SIEFERSHEIMER ”VOM PORPHYR” RIESLING 2014
TYSKLAND | RHEINHESSEN | BIO

Stor nyanserad druvtypisk doft med inslag av röda äpplen och limezest med ton av vita blommor och persika.
Torr frisk generös smak med druvtypisk fräschör av citrus och mineral. .................................................. 495

DR. BÜRKLIN-WOLF ”WACHENHEIMER” RIESLING 2015
TYSKLAND | PFALZ | BIO

Aromatisk doft med inslag av päron, mineral, honung, tropisk frukt och apelsinblommor. Nyanserad, påtagligt
frisk smak med inslag av gröna äpplen, päron, fänkål, ananas, honung, mineral och solmogen citron .... 485

KUENTZ-BAS PFERSIGBERG GRAND CRU RIESLING 2012
FRANKRIKE | AOC ALSACE | BIO

Utmärkt årgång av en generös Alsace riesling. Tydliga aromer av blodapelsinskal, grapefrukt, pomelofrukt
och mandel. Rik, fyllig smak med viss restsötma, citrusfrukt och gula stenfrukter följt av svala, örtiga toner.
Rik eftersmak med en frisk fruktsyra typisk för terroiren i Pfersigberg. 94 poäng i Wine Enthusiast ......... 685

SYBILLE KUNTZ ”SCHARZ” ERSTE LAGE RIESLING FEINHERB 2007
TYSKLAND | MOSEL | EKO

Excellent årgång av en väldigt generös halvtorr riesling som räcker från förrätt ända in i kaklet (läs
efterrätten). Doft av tropisk frukt som aprikos, mogen papaya och mango. Mogen frisk smak med komplexa
inslag av tropisk frukt, karamell, ingefära och petroleum. Handplockade druvor från 60-90 år gamla
rankor ...................................................................................................................................................... 740

ORANGE
SKALMACERERAT – vita druvor delvis jästa med skal
PIERRE FRICK GEWURZTRAMINER "MACÉRATION - SANS SULFITE AJOUTÉ" 2016
FRANKRIKE | AOC ALSACE | BIO

Biodynamiskt halvtorrt orange hantverksvin som har skalmacererat i sju dagar och därefter lagrats 6
månader på gamla ekfat. Stor blommig doft av rosor ............................................................................... 585

RÖTT
BÄRIGT | ELEGANT
H&M HOFER ZWEIGELT 2014
ÖSTERRIKE | WEINVIERTEL | EKO

Österrikes svar på Pinot Noir i en mjuk och balanserad version med låg syra och mjuka tanniner. Doft av
viol, mogna hallon och lite kryddighet. Elegant och fruktig smak. (OBS! Flaska 100 cl) .................... 85 || 465

BOTT FRIGYES FRANKOVKA MODRÁ BLAUFRÄNKISCH 2015
SLOVAKIEN | JUŽNOSLOVENSKÁ | BIO (EJ CERT.)

Blommig raffinerad doft, på samma gång komplex och tillgänglig. Smak av röda skogsbär, syrliga körsbär,
viss kryddighet och hög syra .................................................................................................................... 565

DOMAINE MERSIOL PINOT NOIR 2015
FRANKRIKE | AOC ALSACE | EKO

Elegant doft som domineras av mogna körsbär. Välbalanserad fruktig smak av körsbär och plommon med
inslag av björnbär, jordgubbar och cassis. Strukturerad eftersmak med fräsch syra och lena tanniner .... 480

LA CHAPELLE DES BOIS FLEURIE GAMAY 2014
FRANKRIKE | BEAUJOLAIS CRU | EKO

Utmärkt årgång av denna eleganta Beaujolais Crus. Raffinerad blommig doft av iris, viol, svarta och röda
vinbär. Torr, fruktig och komplex smak med mjuka tanniner och lång eftersmak ..................................... 535

CHÂTEAU THIVIN CÔTE DE BROUILLY "LES SEPT VIGNES" GAMAY 2016
FRANKRIKE | BEAUJOLAIS CRU | EKO (EJ CERT.)

Excellent årgång av denna Beaujolais Crus som är i stil med hur Beaujolais gjordes förr i tiden, dvs mer som
släktingarna i norra Bourgogne. Mörka bär och blommor som violett och pion i fin balans med strukturerad
syra. 92 poäng i The Wine Front .............................................................................................................. 530

BRET BROTHERS BEAUJOLAIS-LEYNES "GLOU DE JEFF" GAMAY 2016
FRANKRIKE | BEAUJOLAIS CRU | EKO

En ovanligt fruktig Beaujolais Cru. Rosor och röda bär i näsan och björnbär, körsbär och lite söt lakrits i
munnen. Lagrad 11 månader på ekfat ..................................................................................................... 550

BIRGIT BRAUNSTEIN ”MITTERJOCH” ZWEIGELT 2013
ÖSTERRIKE | BURGENLAND | EKO

Fruktig frisk doft av färska bigarråer. I smaken återfinns körsbär med en övertygande mjukhet och densitet.
Lagrad på ek för en rund finish med sammetslena tanniner ..................................................................... 470

AROMATISKT | FRUKTIGT
JEANJEAN ”SECRET DE LUNÈS” PINOT NOIR 2016
FRANKRIKE | IGP PAYS D’OC | EKO

Charmig Pinot Noir-doft med aromer av perfekt mogna röda bär och saftiga mörka körsbär. Medelfylligt,
mjukt och ungfruktigt vin med toner av körsbär, hallon och jordgubbar, en antydan till lakrits, fin
mineralstruktur och avrundande tanniner ........................................................................................ 100 || 395

DR. BÜRKLIN-WOLF PINOT NOIR 2013
TYSKLAND | PFALZ | BIO

Mycket druvtypisk kryddigt aromatisk doft med ton av röda bär, en hint av torkad svamp och en viss rökighet.
Medelfyllig, relativt mjuk, mycket druvtypisk smak med lite kryddighet och inslag av röda bär. Bra balans
mellan frukt och syra ................................................................................................................................ 530

VIÑA ILUSIÓN RIOJA TEMPRANILLO 2016
SPANIEN | RIOJA | EKO

Väldigt fruktig doft med nyanser av svarta och röda bär visst inslag av kakao och mineralitet. Smaken är
mycket fruktig och klunkbarheten är stor. Druvtypiskt vin med lena saftiga tanniner (från att ha lagrats på
ståltank istället för ek) .............................................................................................................................. 460

MARILUNA BOBAL/MONASTRELL/TEMPRANILLO 2015
SPANIEN | DO VALENCÍA| EKO

Ren, varmfruktig, bärig doft med rostade ekfatstoner. Varm, bärig fruktig smak med bra struktur och
integrerade fat med en angenäm syra och lång, len eftersmak ................................................................ 380

VILLA TERESA MERLOT 2015
ITALIEN | VENETO | EKO

Doft av lagerblad, plommon och hallon. Mycket fruktig mjuk smak med toner av röda bär som hallon,
jordgubbar och röda vinbär. Något kryddig avslutning med lena tanniner ......................................... 90 || 360

MAS LA CHEVALIÈRE SYRAH/GRENACHE 2015
FRANKRIKE | LANGUEDOC | EKO

Intensiva aromer av röda bär och körsbär med en touch av kryddor. Fylligt och smakrikt med inslag av hallon
och plommon. Elegant avslutning med sammetslena tanniner ................................................................ 435

SEPP ZWEIGELT 2014
ÖSTERRIKE | BURGENLAND | EKO

Fruktig doft av björnbär och röda körsbär. Fruktig smak med toner av körsbär, färska örter, lakrits och en
viss kryddighet och mjuka tanniner ................................................................................................. 105 || 415

ROSÉ
BÄRIGT | FRISKT
CUMA ROSÈ MALBEC 2016
ARGENTINA | SAN JUAN | EKO

Frisk och fruktig doft av jordgubbar och körsbär. Smaken är mycket fruktig och frisk med balanserad syra
och inslag av jordgubbar och hallon .................................................................................................. 90 || 355

SOELLNER ”DANI” 2015
ÖSTERRIKE | NIEDERÖSTERREICH | EKO

Ungdomlig och bärig doft med inslag av röda bär och citrusfrukt. Torr, frisk och mycket bärig smak med toner
av hallon, jordgubbar, röda vinbär, smultron, blodapelsin och lime .......................................................... 395

BUBBEL

CODORNÍU ECOLÓGICA XAREL-LO, PARELLADA, MACABEO NV
SPANIEN | DO CAVA | EKO

Fruktiga toner av gröna äpplen, viss blommighet och en hint av mandel. Frisk och balanserad smak med en
lång krämig eftersmak. Liten flaska på 20 cl – perfekt när man vill dela glädjen på två! ........................... 135

VILLA TERESA PROSECCO DOC FRIZZANTE GLERA NV
ITALIEN | VENETO IGT | EKO

Svagt bubblande (frizzante) vin med doft av kaprifol, blommor och vilda äpplen. Torr, något krämig och
väldigt frisk fruktig smak och ett mjukt bubbel som leder till en fräsch finish. Uppfriskande för gommen som
apertif, men passar även bra att dricka till rätter med fisk, skaldjur, färska örter och nước chấm ............ 445

CRUDO PROSECCO GLERA NV
ITALIEN | VENETO IGT | EKO

Frisk, blommiga och fruktig doft med aromatiska inslag av citrus, äpple och päron. Smaken är torr, frisk och
fruktig, aromatiskt blommig med pigg syra och inslag av citrus, päron, akacia och honung följt av en ren
mineralisk eftersmak ................................................................................................................................ 395

FLEURY BLANC DE NOIRS BRUT PINOT NOIR NV
FRANKRIKE | CHAMPAGNE | BIO

Prisbelönt champagne av biodynamiskt odlade handplockade druvor. Klar ljust halmgul färg med små fina
bubblor. Ren, frisk fruktig doft med liten brödighet och inslag av gröna äpplen och citrus. Torr, frisk fruktsyra,
ren smak med inslag av citrus, jäst, gröna äpplen samt toner av nötter och viss brödighet ..................... 810
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