Nyheter på Systembolaget: Små partier 5 juli 2019 – 61 drycker provade

Mousserande vin
91-95 LGP
2012 Pierre Gimonnet Oenophile Extra Brut Premier Cru
Champagne / Frankrike / Pierre Gimonnet / (750 ml) Nr 97000 / 559 kr / 93 Lgp
Underbar, framförallt för sin gula fruktighet och komplexa helhet. Tallbarr och honungspastill samsas
med plommonkompott. Ännu ung och busig. Köp!
Leverantör: ChampagneHuset CH
86-90 LGP
Loimer Sekt Brut Reserve Rosé
Niederösterreich / Österrike / Weingut Fred Loimer / (750 ml) Nr 95776 / 175 kr / 87 Lgp
Nja, hade väntat oss mer. Tuttifrutti och apelsinkaramell kantas av pigg syra och något stökig eftersmak.
Lite för mycket godis för att falla oss i smaken.
Leverantör: Gullberg by Stockwine AB
Vita viner
91-95 LGP
2016 Würzburger Stein Riesling Grosses Gewächs
Franken / Tyskland / Juliusspital / (750 ml) Nr 99490 / 379 kr / 92 Lgp
Vin i vår stil, här råder härlig balans mellan gula plommon, färska rosor, honungspastiller och krutrök,

allt i komplex tappning. Gynnas av lagring!
Leverantör: Enjoy Wine & Spirits AB
2017 Westhofen Riesling Auslese
Rheinhessen / Tyskland / Keller / (375 ml) Nr 92139 / 279 kr / 92 Lgp
Underbart vin med finfin struktur och elegans, toner av litchi, mineral och färska rosor kantas av intensiv
sötma och päronliknande eftersmak. Riktigt gott, klarar lång lagring.
Leverantör: Origo Wine Import
2018 Pichler-Krutzler Riesling Ried Pfaffenberg
Wachau / Österrike / Weingut Pichler-Krutzler / (750 ml) Nr 95283 / 249 kr / 91 Lgp
Gillar den tropiska stilen med intensiva doningar nektarin och aprikosmarmelad. Limeskal och verbena
mynnar ut i lång eftersmak. Lagra gärna!
Leverantör: The WineAgency Sweden AB
86-90 LGP
2008 Tegernseerhof Kellerberg Riesling
Wachau / Österrike / Tegernseerhof / (750 ml) Nr 92374 / 199 kr / 89 Lgp
Något slapp i smaken, i övrigt med pigg doft av litchi, citronmeliss och bivax. Uns passionsfrukt lurar i
bakgrunden. Mogen och redo att njutas.
Leverantör: Amka Vinimport AB
2016 Würzburger Stein Riesling Erste Lage
Franken / Tyskland / Juliusspital / (750 ml) Nr 99516 / 189 kr / 89 Lgp
Lättdrucket och tillgängligt, här dominerar inlagda päron, tuttifrutti och färska jordgubbar med
förväntad syra och snygg helhet. Bra pris dessutom.
Leverantör: Enjoy Wine & Spirits AB

Vill du läsa massor om Franken & Juliusspital? Livets Goda har en omfattande artikel om
regionen i nr 131!
2017 Rudinski Riesling
Serbien / Serbien / Robert Rudinski / (750 ml) Nr 92445 / 269 kr / 88 Lgp
Trevligt i något udda tappning, den lite fadda stilen präglas av inlagda päron, äppelskrutt och
bittermandel, med andra ord otypiskt för druvan. Om än i bra balans.
Leverantör: Vintedge AB
2018 Albamar Albariño
Rías Baixas / Spanien / Bodegas Albamar / (750 ml) Nr 92431 / 179 kr / 88 Lgp
Snyggt och välbyggt med mineral och ultrafrisk syra. Inslag av färsk persika och limejuice kantas av
gröna blad och meliss. Törstsläckare av stora mått.
Leverantör: Johan Lidby Vinhandel AB
2017 Dogheria Rubicone
Rubicone / Italien / Poderi dal Nespoli / (750 ml) Nr 95792 / 139 kr / 87 Lgp
Vardagsvin för varma sommarkvällar. Druvan bjuder kryddigt med aromatisk touch. Mangojuice och
burkananas får fräschör genom pigg syra. Klarar smakrikt grönt från grillen.
Leverantör: Lively Wines Sweden AB
2016 Les Salins Chignin-Bergeron
Vin de Savoie / Frankrike / Denis & Didier Berthollier / (750 ml) Nr 92435 / 265 kr / 89 Lgp

Trevligt och framförallt udda, här upplevs viss sötma i munnen, den täta tropiska frukten och intensiva
honungskaraktären kantas av oväntat fräsch syra. Gott och förmodligen med viss lagringsduglighet.
Leverantör: Robert Rask Vinhandel
2016 Langlois-Chateau Saumur Blanc Viellies Vignes
Saumur / Frankrike / Langlois-Chateau/ (750 ml) Nr 92441 / 209 kr / 90 Lgp
Läckerbit med underbara doningar äppelmos, acasia honung och försiktiga fat som mynnar ut i lång,
något jästig eftersmak. Syran på plats, likaså toner av mineral och libbsticka. Köp!
Leverantör: Arvid Nordquist Vin och Sprithandel

Älskar du Loire? Då är nya Livets Goda som landar i mitten av juli ‘right up Your alley’ med
stort reportage & genomgång av massor av vin från regionen! Ett digitalt ex kan snart köpas på
hemsidan – håll utkik!
2017 La Rocca Pieropan
Soave Classico / Italien / Pieropan / (750 ml) Nr 95166 / 249 kr / 88 Lgp
Ännu ungt och slutet, den lite murriga frukten domineras av ek och viss syra. Päron och nektarin lurar i
bakgrunden. Lagra för tydligare upplevelse.
Leverantör: Lively Wines Sweden AB
2016 Santenay Premier Cru Clos de Tavannes

Santenay Premier Cru / Frankrike / Remoissenet Père & Fils / (750 ml) Nr 91129 / 396 kr / 90 Lgp
Ännu ungt och slutet, i dagsläget framträder faten och viss bitterhet. Bakom dessa lurar mängder gula
äpplen och torkade örter med nyslaget gräs som fräsch komponent.
Leverantör: Otto Suenson & Co AB
2016 St. John’s Road PL Chardonnay
Eden Valley / Australien / St. John’s Road / (750 ml) Nr 90545 / 159 kr / 88 Lgp
Trevligt och fruktdrivet även om de solmogna tonerna tar död på viss fräschör. Tropiska frukter kantas av
röda äpplen med viss aromatisk touch. Smakrikt som klarar dito på tallriken.
Leverantör: Provinum Vinhandel AB
2016 Longridge Wynlandgoed Sauvignon Blanc
Sydafrika / Sydafrika / Longridge Winery / (750 ml) Nr 90399 / 189 kr / 88 Lgp
En riktig läckerbit med tropisk frukt och solmogen touch. Här bjuds ananasjuice, saftig mango och
torkade aprikoser i snygg balans. Något rundad syra.
Leverantör: People Wine AB
2018 Colomé Torrontés Estate
Valles Calchaquies / Argentina / Bodegas Colomé / (750 ml) Nr 91168 / 109 kr / 86 Lgp
Friskt och gräsigt med något överdrivet örtig framtoning. Inslag av jäst och tallbarr dröjer sig kvar.
Enkelt och rättframt.
Leverantör: WineWorld AB
2018 Vitalba Romagna Albana Secco
Albana di Romagna / Italien / Tre Monti srl soc. Agricola / (750 ml) Nr 96137 / 219 kr / 90 Lgp
Gillar! Oxiderade toner i smakstinn upplevelse, torkade apelsinskal och lavendelhonung mynnar ut i
skrumpna gula höstäpplen. Något jästig eftersmak. Oväntat långt avslut.
Leverantör: Smaksinnet AB
2018 Alpamanta Breva Sauvignon Blanc
Luján de Cuyo / Argentina / Alpamanta Estate Wines / (750 ml) Nr 96020 / 239 kr / 87 Lgp
Ingen favorit, här bjuds främst ultrafrisk syra och krispig helhet. Om än saknas djupet i frukten och
framförallt dominerar de jästiga inslagen. Nja, väljer annat bland nyheter.
Leverantör: Vinunic AB
2018 Tear Of The Pine Retsina
Retsina / Grekland / S. Kechri & Co. Winery – Distillery / (750 ml) Nr 90067 / 199 kr / 86 Lgp
Måhända en dyrare variant av Retsina men i ärlighetens namn överprisad. Kåda i all ära, dessutom med
bra koncentration och relativt balans. Dock inget för oss.
Leverantör: O.Wines and Spirits AB

Kamara imponerar & så gör även Grekland i stort! Vi tipsar om två suveräna rosé från landet
>>> HÄR
2017 Kamara Nimbus Ritinitis
Retsina / Grekland / Kamara Estate / (750 ml) Nr 96017 / 219 kr / 87 Lgp
Marsipan, skrumpna höstäpplen och bivax med rejäl dos kåda, trevlig med bra koncentration och
någorlunda balans. Tilltagen prislapp.
Leverantör: TM Kvalitetsviner AB
2017 Reinhold Haart Goldtröpfchen Riesling Kabinett
Mosel / Tyskland / Reinhold Haart / (750 ml) Nr 90115 / 176 kr / 89 Lgp
Välgjort i gynnsamt prisläge, här med oväntat mycket färska örter och nyslaget gräs. Addera
plommonkompott och solmogna aprikoser med citruslik syra. Lättdrucket.
Leverantör: Origo Wine Import
2016 Keller Rieslaner Auslese
Rheinhessen / Tyskland / Keller / (750 ml) Nr 92141 / 299 kr / 89 Lgp
Läckert med både sötma och syra på plats. De inlagda aprikoserna har sällskap av söta päron,
mandelmassa och passionsfrukt med tydligt av blommor i avslutet. Något kort.
Leverantör: Origo Wine Import
Vitt sött vin
86-90 LGP

2016 Chateau Coutet Premier Cru
Barsac / Frankrike / Ch. Coutet / (375 ml) Nr 92079 / 279 kr / 90 Lgp
För oss som uppskattar intensiv sötma och tät frukt, här finns wow-faktorn när det gäller
aprikosmarmelad, kanderad kvitten och rejält med mandelmassa. Uns flinta piggar upp.
Leverantör: JPC Wines AB
Rosévin
86-90 LGP

Pio Boffa från Pio Cesare besökte nyligen Livets Goda. Mer om Piemonte-legenden snart i vår
tidning!
2018 Pio Cesare Rosy Rosé
Langhe / Italien / Pio Cesare / (750 ml) Nr 95012 / 175 kr / 87 Lgp

Söta jordgubbar och smultronblad med citruslik syra, allt i bra balans. Den enda vi motsätter oss är
prislappen.
Leverantör: The Wine and Spirits Collective Sweden AB
2017 Le Cince De Fermo
Cerasuolo D’Abruzzo / Italien / De Fermo / (750 ml) Nr 92381 / 229 kr / 88 Lgp
Trevligt och något slutet, i bakgrunden lurar skogshallon och torkad dragon med limeskal och nyslaget
gräs. Överdriven prislapp.
Leverantör: Pompette AB
2018 Marimar Estate Rosaleda
Sonoma Coast / USA / Marimar Estate / (750 ml) Nr 91137 / 239 kr / 89 Lgp
Favorit bland rosényheterna, toner av jordgubbssylt och hallonkompott kantas av grapefruktliknande
bitterhet. Mjukt och inställsamt. Även här tilltagen prislapp.
Leverantör: The Wine and Spirits Collective Sweden AB
Vill du läsa en fördjupande recension om Marimars Rosaleda från chefredaktören Anders
Enquist? Se artikeln: 2018 Marimar Rosaleda – DET rosévinet! >>

Röda viner
91-95 LGP
2016 Beaune Aigrots 1er Cru
Côte de Beaune / Frankrike / Albert Morot / (750 ml) Nr 90416 / 439 kr / 91 Lgp

Gott redan nu även om ekfaten tenderar att ligga i framkant. Ung, lite kantig röd frukt med aromatisk
touch och bitig syra. Strävare än väntat med potential att utvecklas ytterligare.
Leverantör: Vintrio Wine AB
2015 Langlois-Chateau Saumur Champigny Vieilles Vignes
Saumur-Champigny / Frankrike / Langlois-Chateau / (750 ml) Nr 92440 / 209 kr / 91 Lgp
Ett riktigt fynd bland nyheter, den djupa koncentrationen av mörka bär som drar åt cassis kantas av
nyslaget gräs och färsk mynta. Ännu ungt och busigt, givet köp.
Leverantör: Arvid Nordquist Vin och Sprithandel
2016 Clos Mogador
Priorat / Spanien / Clos Mogador / (750 ml) Nr 95595 / 699 kr / 93 Lgp
Älskar vinet! Ännu purungt med strävheten och syran i framkant. Något som i dagsläget döljer den
mustiga frukten. Ett vin som måste lagras, gärna länge för att till fullo visa sin storhet.
Leverantör: janake wine group AB
2013 i Castagni Michele Satta
Bolgheri Superiore / Italien / Michele Satta / (750 ml) Nr 90215 / 399 kr / 92 Lgp
Gillar mycket! Redan tillgängligt med betydligt mjukare framtoning är förväntat. Mullbärssylt och
björnbärskompott kantas av uns vanilj och rejält med torkad rosmarin.
Leverantör: Vintrio Wine AB
Sugen på att förkovra dig i Italien?

Vi älskar Italien
Vi älskar Piemonte!
Nu är den här, Livets Godas maffiga genomgång av vårt älskade Italien! Mer I vår stora guide till regionens viner så möter du de största namnen i form av
än 300 viner har provats från landets alla hörn och du finner massor av dem exempelvis Giacomo Conterno och Giuseppe Mascarello men du får också
tillgängliga på Systembolaget. Dessutom sockrar vi det hela med djupgående stifta bekantskap med den nya generationens vinmakare som Azelia och
och inspirerande artiklar från olika regioner och tidskriftens många resor dit. Gillardi. Barolo och Barbaresco är givetvis i förarsätet men vi kikar även på
Och såklart lockande fotografi som väcker reslusten i en. Med andra ord;
områden som Roero och det mer övergripande Alta Langa. Fenomenalt
perfekt läsning under semestern!
bubbel och grym grappa får även det utrymme och så tar vi en första titt på
2015 Barolo och 2016 Barbaresco – två årgångar som har förutsättningarna
att räknas till potentiellt exceptionella. Välkommen att läsa Livets Godas 80sidiga Piemontebilaga – din perfekta guide till besök och djupdyk i en
fantastisk vin- och matregion!
Läs mer och ladda ner >>
Läs mer och ladda ner >>

2016 Châteauneuf Le Songe de Catherine
Châteauneuf-du-Pape / Frankrike / Domaine Duseigneur / (750 ml) Nr 92436 / 599 kr / 91 Lgp
Tät och nästan burdus i stilen, den syltiga prägeln drar åt plommonkompott och syltade jordgubbar med
rejäl dos fat. Viss syra finns i bakgrunden. Lagras!
Leverantör: Arvid Nordquist Vin och Sprithandel
2016 Clos de l’Oratoire Grand Cru Classé
Saint-Emilion Grand Cru / Frankrike / Clos de l’Oratoire / (750 ml) Nr 92370 / 569 kr / 91 Lgp
Gillar den generösa stilen, redan nu bjuds rundade toner av cassis, björnbärssylt och blå plommon. Allt
detta med något överdrivna fat och viss fatbitterhet. Rättar förmodligen till sig genom lagring.
Leverantör: Robert Rask Vinhandel

2015 Château Gloria
Saint-Julien / Frankrike / Ch. Gloria / (750 ml) Nr 92065 / 569 kr / 92 Lgp
Ett givet köp, den varma, fruktgenerösa stilen samsas med balanserade fat och ännu något kantig syra.
Strävheten är kännbar medan de förväntade gröna tonerna är betydligt mindre än väntat. Lagras!

Leverantör: Robert Rask Vinhandel
2016 Jim Barry Lodge Hill Shiraz
Clare Valley / Australien / Jim Barry / (750 ml) Nr 92115 / 189 kr / 91 Lgp
Ett måste bland nyheter! Svarta vingummin, färsk basilika, söt lakrits och mängder björnbärsmarmelad
kantas av vanilj och uns rostat, ett praktexemplar av druvan. Köp!
Leverantör: Vinunic AB
2016 Wynns Coonawarra Estate Black Label Cabernet Sauvignon
Coonawarra / Australien / Wynns Coonawarra Estate / (750 ml) Nr 91290 / 229 kr / 91 Lgp
Riktigt bra struktur trots den fruktgenerösa, nästan överdrivna stilen. Massivt med cassis, svarta
vinbärspastiller och mynta kantas av tuttifrutti och en hel del fat. Lagra för mjukare helhet.
Leverantör: Treasury Wine Estates Sweden AB
Relaterad läsning!
Dubbelt upp med Wynns Black Label >>

2015 Darioush Cabernet Sauvignon
Napa Valley / USA / Darioush / (750 ml) Nr 92422 / 958 kr / 93 Lgp
Om man gillar mustig koncentration har man hittat rätt. Vinet är ett under av täta toner svarta vinbär,
cassis och rejäla doningar fat. Addera vaniljkola och mjölkchoklad för fullfjädrad upplevelse. Viss elegans
mitt i all koncentration.
Leverantör: Vinobele AB
2009 Ambrosan Amarone della Valpolicella
Amarone della Valpolicella / Italien / Nicolis Angelo e Figli / (750 ml) Nr 92329 / 549 kr / 91 Lgp
En läckerbit i klassisk tappning, här finns hela registret av russin och kanderade frukter med inslag av
kryddnejlika och lagerblad. Choklad och läder är bidrag från faten.

Leverantör: Savino AB
86-90 LGP
2017 Benjamin Leroux Bourgogne Rouge
Bourgogne / Frankrike / Benjamin Leroux-Laing / (750 ml) Nr 92376 / 239 kr / 88 Lgp
Rättframt och fruktdrivet med syltade jordgubbar och körsbär i fin kombination. Eken ligger snyggt i
bakgrunden. Relativt okomplicerat.
Leverantör: Moestue Grape Selections AB
2015 Chorey-Les-Beaune Remoissenet Père Et Fils
Chorey Les Beaune / Frankrike / Remoissenet Père & Fils / (750 ml) Nr 90609 / 258 kr / 89 Lgp
Trevligt med faten i framkant, här bjuds relativt stor komplexitet med bigarråer och röda plommon i
finfin balans med torkad dragon och uns rosmarin.
Leverantör: Otto Suenson & Co AB
2016 BattenfeldSpanier Spätburgunder
Rheinhessen / Tyskland / BattenfeldSpanier / (750 ml) Nr 90489 / 168 kr / 89 Lgp
Gillar den mörkfruktiga stilen, här dominerar bigarråer och aningen russin med varm, lite eldig
eftersmak. Mustigare än väntat.
Leverantör: Gullberg by Stockwine AB
2017 Punt Road Napoleone Vineyard Block 18 Gamay
Yarra Valley / Australien / Punt Road Wines / (750 ml) Nr 99470 / 179 kr / 87 Lgp
Gott utan att ha riktig struktur, gröna, kärva inslag passar inte helt med syltad frukt och kantig
eftersmak. Trevligt utan att lämna några djupare avtryck.
Leverantör: Quaffable Wines Sweden AB
2018 Love you Bunches
Ballard Canyon / USA / Stolpman Vineyards / (750 ml) Nr 90001 / 219 kr / 87 Lgp
Nja, inte riktigt ett vin i vår stil. Dominansen av tuttifrutti, svarta vingummin och fruktkaramell lockar
föga, inte heller den lite sötaktiga eftersmaken.
Leverantör: Gullberg by Stockwine AB
2009 Viña Cubillo Crianza
Rioja / Spanien / R López de Heredia Viña Tondonia / (750 ml) Nr 95968 / 159 kr / 88 Lgp
Om man gillar den klassiska stilen av Rioja, vilket vi uppskattar. Toner av dill, vanilj och kola har sällskap
av körsbärsmarmelad och tallbarr. Redo att njutas!
Leverantör: janake wine group AB
2012 Bramaterra Tenute Sella
Bramaterra / Italien / Tenute Sella / (750 ml) Nr 92331 / 249 kr / 88 Lgp
Trevligt utan att göra något större väsen av sig. Betydligt mjukare än väntat med frukt som drar åt det

syltigare hållet. Mullbär och kryddnejlika samsas i helheten.
Leverantör: P Skoogs Vinhandel i Öresund AB
2014 Elpenor Julia Kemper Red Reserve Organic
Dão / Portugal / Julia Kemper Wines Quinta do Cruzeiro / (750 ml) Nr 92338 / 199 kr / 89 Lgp
Snygg mix mellan elegans och kraft, här finns toner av blå plommon och bigarråer med färska rosor och
kryddpeppar i bra balans. Riktigt trevligt.
Leverantör: Starkstrom Wineimport Limited UK
2017 Herència Altés La Pilosa
Terra Alta / Spanien / De Haan Altés / (750 ml) Nr 92013 / 169 kr / 88 Lgp
Ett bra matvin, den mjuka smaken bjuder mogna hösthallon, röda plommon och viss vanilj med aningen
nykokta kräftor i eftersmaken.
Leverantör: Winepartners Nordic AB
2017 Rossana Dolcetto d’Alba
Dolcetto d’Alba / Italien / Ceretto Aziende Vitivinicole srl / (750 ml) Nr 92330 / 149 kr / 88 Lgp
Vardagsvin i snygg tappning, elegant snarare än kärv, något vi inte alltid upplever i dolcetto. Körsbär och
röda vinbär kantas av granskott och färsk libbsticka. Parfym präglar avslutet.
Leverantör: Valid Wines Sweden AB
2016 Les Cassagnes de la Nerthe
Côtes-du-Rhône-Villages / Frankrike / Domaine de la Renjarde / (750 ml) Nr 92414 / 169 kr / 88 Lgp
Intensivt och välbyggt även om gröna inslag smyger sig på. Mineralsälta och lakritsrot kantas av slånbär
och rök med rostade fat i bra balans. Viss alkohol bidrar till eldiga inslag.
Leverantör: Arvid Nordquist Vin och Sprithandel
2015 Chateau d´Angles Grand Vin Rouge La Clape
Languedoc-Roussillon / Frankrike / Château d’Angles / (750 ml) Nr 91268 / 189 kr / 90 Lgp
Kolla priset! Här levereras riktigt bra koncentration av med fokus på fikon, blåbär och rejält med enris
och stall i snygg kombination. Eldigt avslut.
Leverantör: Arvid Nordquist Vin och Sprithandel
2015 Château Haut Bibian
Haut-Médoc / Frankrike / Château Bibian / (750 ml) Nr 90577 / 165 kr / 88 Lgp
Välbyggt vin i gynnsamt prisläge, ännu gräsigt och grönt i stilen, något som förmodligen rättar till sig
genom lagring. Svarta vinbär och slånbär kantas av mylla och rostade fat. Färsk basilika dröjer kvar.
Leverantör: Tryffelsvinet AB
2015 Chateau Fonplégade
Saint-Emilion Grand Cru / Frankrike / Château Fonplegade / (750 ml) Nr 95167 / 499 kr / 90 Lgp
Ännu i sin linda, faten dominerar genom rostat och stall därtill ligger både syra och strävhet i framkant.

Mörk frukt, viss tryffel och rejält med färska blad och örter bidrar till koncentration. Lagra!
Leverantör: Tryffelsvinet AB
2015 Château Cantemerle
Haut-Médoc / Frankrike / Château Cantemerle / (750 ml) Nr 90618 / 475 kr / 90 Lgp
Något inställsammare och mjukare med syltade röda plommon och körsbärsmarmelad i framkant, därtill
finns toner av torkad lavendel och rejäla doningar ekfat. Kan drickas redan nu.
Leverantör: Tryffelsvinet AB
2014 Naudé Grenache
Western Cape / Sydafrika / Naudé Wines / (750 ml) Nr 92378 / 289 kr / 90 Lgp
Gott och välbyggt, ett vin som bjuder betydligt mer elegans än väntat. Röd bärighet samsas med uns
pomerans och anis, en tilltalande mix som mynnar ut i lång eftersmak. Köp!
Leverantör: The WineAgency Sweden AB
2013 Alpamanta Estate Malbec
Mendoza / Argentina / Alpamanta Estate Wines / (750 ml) Nr 95015 / 199 kr / 89 Lgp
Gillar den fruktintensiva stilen med tonvis av cassis, mynta och lagerblad. Den eldiga alkoholen lämnar
en värmande känsla i munhålan. Inte helt i balans med gott ändå.
Leverantör: Vinunic AB
2016 Colomé Estate Malbec
Valles Calchaquies / Argentina / Bodegas Colomé / (750 ml) Nr 95066 / 189 kr / 90 Lgp
Att föredra om vi önskar malbec i glaset, dessutom i fördelaktigt prisläge. Färska blommor och svarta
vinbär kantas av rostad ek och stall med fin syra som piggar upp. Rundare smak än väntat. Gott!
Leverantör: WineWorld AB
2016 Kamara Estate Nimbus Russus
Thessaloniki / Grekland / Kamara Estate / (750 ml) Nr 90379 / 209 kr / 88 Lgp
Gillar den fruktdrivna stilen med fokus på syltade svarta vinbär, mint och en hel del färsk kardemumma
med nejlika i avslutet. Oväntat kort eftersmak.
Leverantör: TM Kvalitetsviner AB
2016 Seccal Valpolicella Ripasso
Valpolicella Ripasso / Italien / Nicolis Angelo e Figli / (750 ml) Nr 92039 / 169 kr / 88 Lgp
Trevligt vin i förväntad stil, torkade frukter och bär kantas av mjölkchoklad och julkryddor med
lingonsyrlig eftersmak. Användbart matvin.
Leverantör: Savino AB
Starkvin
86-90 LGP
Manzanilla de Sanlucar En Rama Lustau

Jerez / Spanien / Emilio Lustau / (500 ml) Nr 95136 / 199 kr / 90 Lgp
Massor av upplevelse för pengarna, här bjuds så pass stor koncentration att ett litet glas räcker länge.
Krutrök, flinta, röda äpplen och rostade nötter dominerar.
Leverantör: Moestue Grape Selections AB
Sprit
91-95 LGP
Balvenie 12YO American Oak
Skottland / Storbritannien / William Grant & Sons / (700 ml) Nr 40562 / 579 kr / 93 Lgp
Vilken fruktbomb! Här radar aprikos, mango och litchi upp sig, därtill finns intensiva toner av
kokosflingor och gräddkola. Smakrik och riktigt läcker!
Leverantör: Nigab
Uppdatera dig i Balvenie & Glenfiddich!
Två djupodlade stilstudier av destillerier som Whisky&Bourbon håller högt. I den här utgåvan möter vi Glenfiddich och Balvenie som tillsammans
med historia, provningsnoteringar och målande bilder ger er en heltäckande inblick i destillerierna.
Vi önskar Er en fantastiskt läsning!
Läs mer och ladda ner >>

Rum Nation Jamaica Pot Still 5 Year Old
Jamaica / Jamaica / Rossi & Rossi / (700 ml ) Nr 40563 / 599 kr / 94 Lgp
Högt betyg för komplexa toner av kanderad mandel, vanilj och äppelmos med toner av choklad och
russin. Djup koncentration mynnar ut i riktigt lång eftersmak. Gillar mycket!
Leverantör: Symposion AB

