10 favoritviner under 200 kr
Fyra vita & ett bubbel under 200 kr
2015 Stein am Rain Grüner Veltliner Federspiel Wachau / Österrike / Josef Jamek / Nr
99148 / 130 kr / 87 LGP

Persika, mango och apelsinkaramell inleder, smaken är torr och lite vaxig med tydligt av limeskal och
grapefrukt. Färska aprikoser och honungskaramell dröjer kvar i smaken. Aningen murrigt intryck.
Leverantör: Heba Food & Beverages AB
2016 Tokara Sauvignon Blanc Tokara Elgin / Sydafrika / Tokara / Nr 95317 / 149 kr / 87 LGP
Mycket av allt in än i balans. Doft och smak präglas av vita vinbär och krusbär med överdimensionerade
toner av fläder. Aningen päronsoda och jord lurar i bakgrunden. Något kort eftersmak. Rättframt och
okomplicerat. Leverantör: Nigab
2013 Pegasus Bay Sauvignon Semillon Waipara / Nya Zeeland / Pegasus Bay / Nr 99056 /
170 kr / 88 LGP

Fruktpastiller och inlagda päron med uns av vanilj och gräddkola i doften, aningen sprits inleder smaken
därtill återkommande inslag från doften. Aromatiskt piggar upp avslutet. Godis i glaset. Leverantör:
Gardo & Morris AB
2015 Maximin Grünhäuser Abtsberg Riesling Kabinett Mosel / Tyskland / Maximin
Grünhäuser / Nr 90585 / 190 kr / 88 LGP

Petroleum, aningen gödsel, papaya och integrerad sötma blir till friskt med fruktsött avslut. Lingonsyrligt
med drivor av tuttifrutti och apelsinkaramell dröjer kvar med tropisk syrlighet. Leverantör: Enjoy Wine &
Spirits AB
2015 Pet Nat Vol 1 Fuchs und Hase Österrike / Fuchs und Hase / Nr 92163 / 150 kr / 87 LGP
Dov, kryddig dovt, aningen oxiderad med inslag av övermogna gula äpplen följs av riklig smak med toner
av mynta, söta päron och mandel därtill relativt kort eftersmak. Mjuk mousse. Leverantör: Enjoy Wine &
Spirits AB
Fem röda viner under 200 kr
2014 Pieropan Ruberpan Valpolicella Superiore Valpolicella Superiore / Italien / Pieropan
/ Nr 90274 / 170 kr / 89 LGP

Mjuk, lätt syltig doft följs av mycket lätt smak med russin, bigarråer, kardemumma och vanilj i finstämd
tappning. Oväntat elegant. Mycket bra pris! Leverantör: Hjo Grosshandel AB
2013 Château Montus Madiran / Frankrike / Château Montus / Nr 91311 / 196 kr / 89 LGP
Balanserad och mycket läcker doft, smaken är saftigare än vi minns med rejäla tanniner och fräsch syra.
Röda äpplen, svarta vinbär och söt lakrits samsas med läder och härliga skogstoner. Känns modernt och
fräscht. Leverantör: Vinunic AB
2010 Château d’Arlay Rouge Côtes du Jura / Frankrike / Chateau d’Arlay / Nr 92108 / 190 kr /
88 LGP

Örtigt, finstämt och med sublima röda frukter och parfym i härlig doft. Torrt och friskt med jordgubbar,
smultron och syrliga körsbär i trevlig harmoni. Tallbarr och blyerts finns med. Riktigt bra matvin.
Leverantör: Wine Trade Sweden AB
2014 Flor de Brezo Bierzo / Spanien / Bodegas Mengoba / Nr 90005 / 170 kr / 88 LGP
Tät, mustig och krävande doft med smak som framförallt präglas av ekfat, granskott, mörka bär och
lufttorkade charkuterier. Eftersmaken dröjer sig kvar, framförallt med aningen vanilj. Leverantör:

Quaffable Wines Sweden AB
2003 Château Sainte-Luce Bellevue Blaye Côtes de Bordeaux / Frankrike / SCEA Ch. Roland
La Garde / Nr 91810 / 166 kr / 87 LGP

Tätt, animaliskt och moget, den varma framtoningen präglas av mörka bär, rejält med fat, mossa, jord
och läder. Kul i utvecklad tappning om än med något kort avslut. Leverantör: Vinson AB

