Guide till dagens lansering på Systembolaget – med provningsnoteringar och poäng
Mousserande vin
91-95 LGP
2012 Deutz Brut Vintage
Champagne / Frankrike / Deutz / (750 ml) Nr 95514 / 499 kr / 91 LGP
Som alltid välgjort, om än på tok för ungt. Med andra ord krävs lagring för att upplevelsen skall komma
till sin rätt. Kombinationen av finstämd brödighet, citrus, röda äpplen och krita mynnar ut i ultrafrisk
syra. Köp!
Leverantör: Swedish Brand AB
86-90 LGP
2011 Jansz Tasmania
Tasmanien / Australien / Jansz Tasmania / (750 ml) Nr 90268 / 259 kr / 89 LGP
Druvblandat av chardonnay och pinot noir, ett vin som bjuder riklig upplevelse av det varmare slaget.
Mjuka doningar av rostade nötter, pomerans, nybakat bröd och röda plommon mynnar ut i kryddig
eftersmak.
Leverantör: Vinunic AB
Kreinbacher Prestige Brut
Nagy-Somlói / Ungern / Kreinbacher Birtok Kft (750 ml) Nr 90007 / 199 kr / 87 LGP
Till fullo gjort av druvan furmint, ett trevligt vin med mognad och inställsam frukt. Gula plommon,
honung och rostat bröd kantas av nougat och vanilj i smakrik tappning. Aningen fadd eftersmak.
Leverantör: VinBistro Stockholm AB
André Jacquart Experience Grand Cru Blanc de Blancs
Champagne / Frankrike / André Jacquart / (750 ml) Nr 90831 / 359 kr / 88 LGP
Till fullo gjort av chardonnay. Härlig fräschör med både citrus och färska örter bland inslagen. Söta
apelsintoner samsas med brioche och rostad mandel. Något kort eftersmak.
Leverantör: Gullberg by Stockwine AB
Vita viner
91-95 LGP
2012 Steinberger Riesling Goldkapsel Kloster Eberbach
Rheingau / Tyskland / Kloster Eberbach / (750 ml) Nr 90481 / 229 kr / 91 LGP
Underbart vin, utan tvekan ett fynd bland nyheterna. Klassisk i sin framtoning med tydligt av petroleum,
aprikoser, passionsfrukt och krita i finfin balans.
Leverantör: Provinum Vinhandel AB
2013 Sixto Frenchman Hills Chardonnay
Columbia Valley / USA / Charles Smith Wines / (750 ml) Nr 99933 / 489 kr / 92 LGP
Wow, vilket vin! Massivt av gula frukter, torkade örter och tropiska inslag om än med finfin syra som

piggar upp. Tallbarr och aningen vanilj bidrar till helheten. Ett måste denna månad!
Leverantör: Handpicked Wines Sweden AB
2009 Joh Jos Prüm Graacher Himmelreich Riesling Auslese
Mosel / Tyskland / Joh Jos Prüm / (750 ml) Nr 93011 / 379 kr / 93 LGP
Formidabelt vin! Underbar koncentration av jasmin, rosor, inlagda päron, krutrök och petroleum med
söta honungskarameller och salvia i eftersmaken. KÖP!
Leverantör: Tryffelsvinet AB
86-90 LGP
2016 Quinta do Ameal Loureiro
Vinho Verde / Portugal / Quinta do Ameal / (750 ml) Nr 94287 / 129 kr / 87 LGP
Riktigt bra vardagsvin, den läskande stilen rymmer färska örter, nyslaget gräs, citrus och mineral med
toner av persika i eftersmaken. Gott!
Leverantör: Handpicked Wines Sweden AB
2015 Rabl Riesling Vinum Optimum
Kamptal / Österrike / Weingut Rabl / (750 ml) Nr 94914 / 149 kr / 87 LGP
Som förväntat – rent, snyggt och i fin balans. Riesling med mycket koncentration, framförallt märks lime,
inlagda päron, verbena och honungskaramell i smakrik kombination.
Leverantör: Johan Lidby Vinhandel AB
2014 La Vigne de Beaussoppet Domaine Laporte
Pouilly Fumé / Frankrike / Domaine Laporte / (750 ml) Nr 94811 / 229 kr / 87 LGP
Mycket ursprungstypiskt med mängder av fläder, krusbär och lime därtill aningen krutrök och intensivt
av mineral. Aromatiskt dröjer sig kvar. Försvinnande eftersmak.
Leverantör: Winemarket Nordic AB
2014 Chablis Premier Cru Mont de Milieu
Chablis Premier Cru / Frankrike / Joseph Drouhin / (750 ml) Nr 92381 / 269 kr / 89 LGP
Klassisk chablis med tydligt av lime, gröna äpplen, krita och mineral med intensiv syra och stram
eftersmak. Något kort men i övrigt mycket gott.
Leverantör: Hjo Grosshandel AB
2015 Chablis Premier Cru Montmains
Chablis Premier Cru / Frankrike / William Fèvre / (750 ml) Nr 97311 / 239 kr / 90 LGP
Gott, aromatiskt och citrusstint, ett vin som bjuder allt från blommigt och örtigt till finstämda gröna
äpplen och aningen parfymerat. Klarar lagring!
Leverantör: Mondo Wine Sweden AB
2016 Craggy Range Te Muna Road
Martinborough / Nya Zeeland / Craggy Range / (750 ml) Nr 99754 / 149 kr / 89 LGP

Glatt överraskad av underbar koncentration med mängder citrus, limeskal, inlagda päron och tuttifrutti
med nyslaget gräs i eftersmaken. Kolla priset!
Leverantör: Divine AB
2015 Simonsig Chenin avec Chêne
Stellenbosch / Sydafrika / Simonsig Estate / (750 ml) Nr 90293 / 175 kr / 88 LGP
Mycket av allt, fat och frukt i trevlig balans. Rostade nötter och marsipan kantas av sötmogna gula
äpplen, torkad basilika, ljunghonung och gräddkola. Syran livar upp det hela. Aningen överdrivna fat i
efterdyningarna.
Leverantör: Tryffelsvinet AB
2015 Wehlener Sonnenuhr Riesling Spätlese
Mosel-Saar-Ruwer / Tyskland / Dr Loosen / (750 ml) Nr 90475 / 229 kr / 90 LGP
Smarrigt med tydlig sötma, mängder inlagda päron, tropiska frukter och vanilj med frisk syra och
tuttifrutti i eftersmaken. Riktigt bra balans.
Leverantör: Vinunic AB
Röda viner
91-95 LGP
2015 Hacon Oppenlander Pinot Noir
Mendocino County / USA / Halcon Vineyards / (750 ml) Nr 99931 / 329 kr / 91 LGP
Härlig mix av mörka bär, söta jordgubbar och söt lakrits med dragon, anis och salvia i finfin balans.
Nougat och vanilj är bidrag från faten, viss kanel dröjer sig kvar.
Leverantör: Quaffable Wines Sweden AB
2010 Luis Cañas Rioja Reserva Selección de Familia
Rioja / Spanien / Bodegas Luis Cañas / (750 ml) Nr 90230 / 219 kr / 91 LGP
Mustigt och nästan animaliskt i stilen, den täta frukten domineras av blå plommon, svarta körsbär,
torkade dadlar och rejält med lakrits. Faten bidrar med vanilj, gräddkola och rostat kaffe. Gott till grillat,
mörkt kött.
Leverantör: Vinunic AB
2013 Barolo Massolino
Barolo / Italien / Massolino / (750 ml) Nr 93195 / 299 kr / 92 LGP
Underbar barolo, framförallt för den fina balansen mellan frukt och fat. Kraftfulla toner av bigarråer,
plommon och skogshallon varvas med tallbarr, viol och ceder i komplex helhet. Lagra gärna!
Leverantör: Provinum Vinhandel AB
2009 Naturalis Historia
Taurasi / Italien / Mastroberardino / (750 ml) Nr 93054 / 359 kr / 92 LGP
Udda vin som bjuder stor upplevelse, moget med härligt uttrycksfull frukt och integrerade fat. Mörka bär
och blåbärssylt kantas av söt lakrits, blommor och mylla, allt i finfin balans. Druvan är aglianico.

Leverantör: Tryffelsvinet AB
2012 Catena Zapata Nicasia Vineyard Malbec
Mendoza / Argentina / Bodega Catena Zapata / (750 ml) Nr 92416 / 395 kr / 92 LGP
Ett lysande vin, på den här nivån är producenten svårslagen. Täta, mustiga toner av blå plommon,
jordgubbar och blåbärssylt samsas med kardemumma, sandelträ och rostat kaffe i kraftfull helhet. Färska
örter och aningen bitterhet mynnar ut i lång eftersmak.
Leverantör: Vinunic AB
2013 Catena Zapata Nicolas
Mendoza / Argentina / Bodega Catena Zapata / (750 ml) Nr 92415 / 695 kr / 92 LGP
Druvblandat, muskulöst och med otroligt tät koncentration, om än bjuder vinet stor finess. Massivt av
svarta vinbär och mullbär med toner av anis, kryddsalvia och lavendel i lyckad kombination. Ett vin med
begynnande mognad.
Leverantör: Vinunic AB

86-90 LGP
2015 Terres-Dorées Fleurie
Fleurie / Frankrike / Domaine des Terres Dorées / (750 ml) Nr 99388 / 199 kr / 88 LGP
Utmärkt matvin i örtig tappning, den friska syran kantas av blåbär, körsbär och aningen lingonsyrligt
med både tallbarr och mossa i stram helhet.
Leverantör: Divine AB
2015 Moulin à Vent Terres-Dorées
Moulin-à-Vent / Frankrike / Domaine des Terres Dorées / (750 ml) Nr 99405 / 199 kr/ 90 LGP
Underbar beaujolais med intensiv koncentration av mörka bär och bigarråer, inslag av färska örter och
aromatiska toner blir till stram men drickvänlig helhet. Syran är markant, likaså krutrök i
efterdyningarna.
Leverantör: Divine AB
2015 Bourgogne Rouge Benjamin Leroux
Bourgogne / Frankrike / Benjamin Leroux-Laing / (750 ml) Nr 92269 / 225 kr / 88 LGP
Finstämt och i balans, trots ungdom är vinet njutbart med tydligt av hösthallon, körsbärssylt och dragon,
därtill fat som understryker helheten. Friskt dröjer sig kvar.
Leverantör: Moestue Grape Selections AB
2015 Hautes Côtes de Nuits
Bourgogne Hautes Côtes de Nuits / Frankrike / Domaine Gros Frère et Soeur / (750 ml) Nr 99352 / 239 kr
/ 90 LGP
Smakstint med mängder av aromatiska inslag, bigarråer, röda äpplen och torkade kryddor med

ungdomlig stramhet. Faten är ännu kännbara, likaså aningen gräddkola i avslutningen.
Leverantör: Vinitor AB
2015 Bourgogne Pinot Noir
Bourgogne / Frankrike / SAS Virgile Lignier / (750 ml) Nr 91200 / 239 kr / 87 LGP
Örtigt och med nyslaget gräs i fokus, den röda bärigheten kantas av fat, rök och aningen eldiga inslag.
Gott om än gynnas vinet av viss lagring.
Leverantör: The Wine and Spirits Collective Sweden AB
2015 Chambolle Musigny Vieilles Vignes
Chambolle-Musigny / Frankrike / SAS Virgile Lignier / (750 ml) Nr 92009 / 429 kr / 90 LGP
Höga syror och tydliga fat som omgärdar den läckra frukten. Röda plommon, skogshallon och körsbär
samsas med krita och viss körvel. Ungt men redan gott!
Leverantör: The Wine and Spirits Collective Sweden AB
2015 Logan Weemala Pinot Noir
Orange / Australien / Logan Wines / (750 ml) Nr 94442 / 139 kr / 86 LGP
Budgetvin av god klass, framförallt med imponerande koncentration av mörka bär, plommon och enbär
med tydliga fat och ljus choklad i eftersmaken.
Leverantör: Johan Lidby Vinhandel AB
2012 Terra del Noce Barbera d’Asti
Barbera d’Asti / Italien / Trinchero / (750 ml) Nr 99808 / 186 kr / 90 LGP
Gillar mycket! Blandningen av bigarråer och russin blandas med torkade örter, kakao och viss bitterhet.
Vin med attityd.
Leverantör: Wine Trade Sweden AB
2014 Cadastro Olivier Riviere
Arlanza / Spanien / Olivier Riviere / (750 ml) Nr 99905 / 269 kr / 88 LGP
Trevlig spanjor med aningen övertydliga fat, åtminstone i dagsläget. Vanilj, mörk choklad och
kardemumma märks tydligt, likaså körsbärsmarmelad och svarta plommon med vissa lagerblad i
slutklämmen.
Leverantör: Brix Wine Consultants AB
2012 Herdade do Portocarro Peninsula de Setubal
Península de Setúbal / Portugal / Herdade Do Portocarro / (750 ml) Nr 99876 / 199 kr / 88 LGP
Druvblandat med attityd, här samsas salvia, basilika och lavendel i örtig kombination. Vinbär och
plommon kantas av rejäla doningar fat. Inte helt i balans.
Leverantör: Portofoliowines AB
2014 Quintessence Château Pesquié
Côtes du Ventoux / Frankrike / Château Pesquié / (750 ml) Nr 99183 / 179 kr / 87 LGP

Ungt och lite bångstyrigt med friska syror och kännbar strävhet. Framförallt märks faten därtill blåbär
och nypon med färska blommor och rosmarin i avslutet.
Leverantör: Swedish Wine Cellar AB
2015 Crozes Hermitage Yann Chave
Crozes-Hermitage / Frankrike / Yann Chave / (750 ml) Nr 99631 / 189 kr / 90 LGP
Ungt och busigt men ett alldeles utmärkt matvin. Mörka bär och frukter kantas av tydlig svartpeppar,
torkade nypon och mineral med intensiva fat och livlig syra. Bra köp!
Leverantör: Enjoy Wine & Spirits AB
2014 Mas de Boislauzon
Châteauneuf-du-Pape / Frankrike / Mas de Boislauzon / (750 ml) Nr 99601 / 269 kr / 90 LGP
Druvblandat, eldigt och smakrikt, här vankas animaliska toner blandat med hösthallon, söta körsbär och
torkade enbär. Inslag av krutrök och choklad blir till kraftfull upplevelse.
Leverantör: Bristly Wine Agents AB
2010 Amiral de Beychevelle
Saint-Julien / Frankrike / Bordeauxslott / (750 ml) Nr 99269 / 475 kr / 90 LGP
Härlig årgång av detta vin, redan med viss mognad och bra balans mellan frukt och fat. Tryffel, mossa
och rostat samsas med svarta vinbär, fruktkaramell och färsk dragon. Klarar ytterligare lagring.
Leverantör: Tryffelsvinet AB
2015 Rosso di Montalcino Tenuta Il Poggione
Rosso di Montalcino / Italien / Tenuta il Poggione / (750 ml) Nr 99627 / 145 kr / 89 LGP
Riktigt mycket vin för pengarna, kanske månadens bästa budgetbutelj. Smarrigt av torkad frukt, röda
plommon, parfymerat och lavendel med inslag av ceder och rostat. Ungdomlig syra piggar upp.
Leverantör: Divine AB
2013 Barolo Marcenasco Renato Ratti
Barolo / Italien / Renato Ratti / (1500 ml) Nr 98943 / 619 kr / 90 LGP
Maffigt i storformat, ett givet köp denna månad. Låt vila några år för bästa upplevelse. I dagsläget stramt
och ganska strävt med syrliga körsbär, viol, torkade nypon och framträdande fat. Lingonsyrligt avslutar
det hela.
Leverantör: Vinovativa AB
2013 Keermont Syrah
Stellenbosch / Sydafrika / Keermont Vineyards / (750 ml) Nr 99305 / 229 kr / 89 LGP
Syrah toppad med liten del mourvèdre, resultatet är mustigt och smakrikt med tydliga fat, massivt med
lakrits, jord, mylla och kakao. Frukten domineras av björnbär och svarta vinbär med kryddpeppar och
kanel i eftersmaken.
Leverantör: JPC Wines AB

2014 Undurraga TH Cabernet Sauvignon
Maipo / Chile / Viña Undurraga / (750 ml) Nr 99912 / 229 kr / 88 LGP
Yppigt men med fin struktur, de intensiva tonerna av svarta vinbär och söt lakrits samsas med
fruktkaramell, ceder och aningen vanilj. Finstämd syra och mineral bidrar till helhetens fräschör.
Leverantör: Stellan Kramer AB
2014 Hedges Red Mountain
Washington State / USA / Hedges Family Estate / (750 ml) Nr 99930 / 229 kr / 89 LGP
Druvblandning med härliga inslag av svarta vinbär, plommonkompott, lingonsyrligt och hösthallon.
Därtill intensiva fat med mörk choklad, ceder och finstämd örtighet.
Leverantör: Terrific Wines AB
2013 Cannonball Snake + Herring
Australien / Snake + Herring / (750 ml) Nr 92246 / 229 kr / 89 LGP
Utan tvekan välgjort i smakrik tappning, den yppiga helheten domineras av svarta vinbär, charkuterier,
mynta, basilika och söt lakrits med intensiva fat, kaffe och ceder. Redo att njutas!
Leverantör: Quaffable Wines Sweden AB
Sprit
91-95 LGP
1967 Armagnac Maniban
Armagnac / Frankrike / Château de Maniban / (700 ml) Nr 20456 / 1699 kr / 94 LGP
Otroligt finstämd och utvecklad, söta toner av inlagd persika, honungspastiller och apelsinskal samsas
med ljus choklad, nougat och mineral. Mjuk eftersmak.
Leverantör: Robert Rask Vinhandel
Öl
91-95 LGP
Omnipollo/Mikkeller Prince & Pauper
Belgien / Omnipollo / (500 ml) Nr 11594 / 35.90 kr / 94 LGP
Härlig, smakrik burköl med tilltagen kryddighet och mängder honungskaramell och kanel. Tropiska toner
kantas av viss beska och läcker fräschör. Bra köp!
Leverantör: Brill & Co AB
Pickla Ofiltrerad Pils
Sverige / Nynäshamns Ångbryggeri AB / (330 ml) Nr 99726 / 23.70 kr / 92 LGP
Törstsläckare av stora mått, väl kyld passar denna öl utmärkt i sensommarvärmen. Lime och grapefrukt
kantas av nektarin och apelsinkaramell.
Leverantör: Nynäshamns Ångbryggeri AB
Raspberry Saison Barrel Aged Beer
Storbritannien / Innis & Gunn / (500 ml) Nr 11262 / 49 kr / 92 LGP

Aromatisk och frisk med citrus, gröna äpplen och intensivt av hallon, viss sötma mynnar ut i skumbanan
och tuttifrutti.
Leverantör: TOMP Beer Wine & Spirits AB
Pink Vapor Stew Sour Ale
USA / Ska Brewing / (355 ml) Nr 11904 / 30.90 kr / 91 LGP
Syrlig med aningen rökig touch, den bäriga stilen kantas av koriander och färsk ingefära med lingon i
slutklämmen. God men ingen favorit.
Leverantör: Great Brands AB
Brekeriet Fruit Salad
Sverige / Brekeriet Beer AB / (750 ml) Nr 11291 / 84 kr / 92 LGP
Ojoj, fruktdrivet så det förslår, framförallt märks passionsfrukt och persika, som också är några av
ingredienserna i denna udda öl. Syran dröjer sig kvar i efterdyningarna. Gott innan middagen.
Leverantör: Brill & Co AB
Kees Raspberry Cream Ale
Nederländerna / Brouwerij Kees / (330 ml) Nr 11732 / 39.90 kr / 93 LGP
Hallon är återigen på tapeten, trevliga inslag samsas med aningen vanilj, müsli och karamell i alldeles
lagom tappning.
Leverantör: Bier & Co Sweden AB
Ballast Point Unfiltered Sculpin 10th Anniversary
USA / Ballast Point Brewing / (355 ml) Nr 11469 / 34.90 kr / 94 LGP
Aromatisk IPA med tilltagna humletoner, granskott, persika och limeskal. Fruktdrivet och i balans,
beskan dröjer sig kvar.
Leverantör: Cask Sweden AB
Pump Action Poet
Storbritannien / BrewDog / (330 ml) Nr 11112 / 30.90 kr / 93 LGP
Aprikos och persika ingår bland ingredienserna, något som märks tydligt i doft och smak. Intensiv beska
och tropiska frukter samsas med bivax och fruktkaramell.
Leverantör: Cask Sweden AB
Yuzu & Ugli IPA
USA / Oskar Blues Brewery / (355 ml) Nr 11586 / 27.90 kr / 93 LGP
Vi gillar öl från detta bryggeri, så även denna gång. Burköl med intensiv tropisk frukt med aningen sötma
som lurar i bakgrunden. Ljunghonung, torkad dragon och grapefrukt är några av inslagen.
Leverantör: Great Brands AB
Oppigårds Brewski Thurbo Mango DIPA
Sverige / Oppigårds Bryggeri AB / (330 ml) Nr 11563 / 34.90 kr / 92 LGP

Täta mangotoner samsas med viss sötma och intensiv beska, en kombination som blir till smakrikt med
attityd. Inlagda persikor och apelsinkaramell är en trevlig upplevelse.
Leverantör: Oppigårds Bryggeri AB
Kees Da Hang Pao
Nederländerna / Brouwerij Kees / (300 ml) Nr 11277 / 49.90 kr / 92 LGP
Mycket av allt, inslag av choklad, dadlar och rostade valnötter samsas med pomerans och kryddpeppar.
Klarar lagrade hårdostar.
Leverantör: Bier & Co Sweden AB
Hand of Doom
USA / Founders Brewing Company / (355 ml) Nr 11751 / 57.90 kr / 93 LGP
Dubbel IPA med massiv alkohol, om än hanteras den mycket bra. Den rikliga smaken av dadlar och
torkade fikon samsas med rejäl beska, vaniljkola och rundad sötma. Därtill finns toner av både
kryddsalvia och anis som piggar upp.
Leverantör: AB Wicked Wine Sweden
2017 Walker Bravo
USA / Firestone Walker Brewing Company / (355 ml) Nr 10713 / 109 kr / 91 LGP
Mängder av rostade valnötter, vaniljkola, fudge och kännbar humle. Rostad malt blandas med russin och
fruktkaramell i slutspurten.
Leverantör: Spendrups Bryggeri AB
Cider
91-95 LGP
2016 Pernillas Perle
Sverige / Brännland Cider AB / (375 ml) Nr 11812 7 49 kr / 92 LGP
Utmärkt till mat, den torra, mycket friska stilen bjuder färsk citronmeliss, verbena och nyslaget gräs med
tydliga toner av äpplen i härlig balans.
Leverantör: Brännland Cider AB

