Senaste nytt från Bristly Wine Agents
Bristly lanserar några viner på Systembolaget, framför allt vill de pusha för 90298-01 2007 Riesling
Tradition från Domaine Michel Fonné i Bennwihr, Alsace. Enligt insatta källor på Systembolagets
inköpsavdelning så sopade den här Rieslingen fullständigt banan med de andra vinerna i
offertprovningen. Vinet är certifierat ekologiskt, kommer att finnas i alla Systembolagsbutiker i landet (t
o m i Flen!) och kostar 99:-. De fortsätter deras sejour i Chateauneu-du-Pape 2007 och turen har nu
kommit till en av de mest hyllade producenterna i området, den här hypade årgången, nämligen Mas du
Boislauzon. Vi släpper 480 flaskor av 95322-01 2007 Chateauneuf-du-Pape Cuvée du Quet, ett vin som
Robert Parker gav 100 poäng – full pott! Räkna med att du får vara på tårna ordentligt för att få tag på
detta, det släpps i vinkällarbutikerna och kan beställas i alla andra butiker. 399:- kostar det. Skulle du
inte få tag på Quet, så kan du för 249:- komma över samma firmas 95323-01 2007 Chateauneuf-du-Pape
Tradition, ett galet bra vin för en spottstyver. Det kammade hem 94 poäng av Parker och säljs i ett gäng
butiker, dock inte alla. Vit Bourgogne bjuds det också på. Domaine Fernand & Laurent Pillot bidrar med
två moderna, väl prisatta viner från Chassagne-Montrachet: 95663-01 2007 Chassagne-Montrachet 1er
Cru Les Champgains 319:- & 95662-01 2007 Chassagne-Montrachet 249:-. Säljs i vinkällarbutikerna och
via beställning i de andra butikerna. Den legendriska vinmakaren Domenico Clerico är med på ett hörn
med den superhärliga årgången 2007 i Piemonte. 95741-01 2007 Arte, har aldrig varit bättre! 339:kostar den. 95596-01 2007 Barbera d’Alba Trevigne är också ett strålande exempel på hur generös och
härlig den här årgången är i Langhe. Priset är 199:-. Skulle inget av detta passa så kan ni alltid gå med i
Bristlys vinklubb. Decembers erbjudande kommer innehålla ett par riktigt roliga grejer. Anmäl er på
www.bristly.se

