Somriga vinnyheter
Mousserande viner Jacques Selosse Brut Initial Champagne / Frankrike / Jacques Selosse / Nr.95159 /
681 kr Ungdomligt sluten doft med aromatiska toner av mandarin, äpple och försiktig brödighet. Kryddig
mineralton smyger sig på. Ren, mycket elegant men samtidigt smakrik champagne med inbjudande syra
och lång, läcker eftersmak. Ger ordentlig mersmak. 1996 Henriot Millésimé Brut Champagne / Frankrike
/ Henriot / Nr.98124 / 469 kr Stor brödig doft med inslag av rostat kaffe, mandel och fikon. Rejält fruktig
smak i matig, kryddig stil. Kraftfull och lång, med påtaglig syra i ännu lagringsduglig stil. 2000 Pol Roger
Brut Rosé Champagne / Frankrike / Pol Roger / Nr.95160 / 497 kr Lätt mineralrökig doft med inslag av
smultron och röda äpplen. Insmickrande bärig smak av röda vinbär och hallon med grapefruktlik syra och
lång, lite mineralrökig eftersmak. Vita torra viner 2008 Leasingham Bin 7 Riesling Clare Valley /
Australien / Leasingham Wines / Nr.95097 / 139 kr Mycket ung, syrarik och stram med lätt spritsighet
och fin kryddighet i eftersmaken. Lagra något år. 2007 Puligny-Montrachet Puligny-Montrachet /
Frankrike / Domaine Jean-Louis Chavy / Nr.99984 / 291 kr Ännu ung, ganska stram och frisk doft av
äpplen och apelsin med aningen rostade fat. Rikt fruktig smak av apelsin och lime med lång syra. Läckert
avvägda fattoner. Lagra. 2007 Chablis Grand Cru Les Clos Chablis Grand Cru / Frankrike / Domaine
Pinson / Nr.95189 / 359 kr Ungdomligt stram, frisk doft av äpple, honung och lätt rökig mineral. Rikt
fruktig smak av citron, äpple och läcker honungston. Begynnande rökig mineralton i den långa
eftersmaken. Lagra. 2008 La Moussière Sancerre / Frankrike / Alphonse Mellot / Nr.95230 / 249 kr Fint
oljig doft av bergamott och citron. Mycket syrarik smak av gröna äpplen, citron och lime i ung stil. 2008
Mediterra Sauvignon Blanc Vilana Heraklion / Grekland / Mediterra Winery / Nr.95146 / 90 kr Frisk, men
lite återhållen doft av äpplen och citrus. Lättdrucken, frisk och somrig stil som bör serveras väl kyld en
het sommardag. 2007 La Froscà Soave Classico / Italien / Gini / Nr.95169 / 169 kr Ung, aromatisk och
ännu något sluten doft med inslag av rostad mandel. Frisk och syrarik smak med läcker mandelton, inslag
av honung och mineral. 2007 Chocapalha Reserva White Wine Estremadura / Portugal / Quinta de
Chocapalha / Nr.95202 / 139 kr Frisk och syrarik med inslag av mandarin och bargamott. Kul honungston
och liten oljighet i den långa eftersmaken. 2008 Lagar de Bouza Albariño Rías Baixas / Spanien / Bouza
do Rei / Nr.95188 / 100 kr Ren, mycket frisk och aromatisk av grönt äpple och lime. Et uns komplexitet av
kryddighet och oljiga mineraltoner. 2007 Tokara Chardonnay Stellenbosch / Sydafrika / Tokara /
Nr.95099 / 149 kr Rökig och påtagligt rostad fatkaraktär. Rejäl frukt och bra syra i eftersmaken.
Publikfriande. 2007 Covey Run Dry Riesling Columbia Valley / USA / Covey Run Winery / Nr.99316 / 90 kr
Frisk och syrarik med lite petroleumtoner, citronkaramell och fläder i eftersmaken. 2008 Moscato
d””””””””Asti Cascinetta Moscato d””””””””Asti / Italien / Vietti / Nr.95186 / 122 kr Frisk, söt och
insmickrande av fläder och jordgubbar. Läcker syra som balanserar sötman. Roséviner 2008 Clos Fourtet
Rosé Bordeaux Rosé / Frankrike / Clos Fourtet / Nr.95196 / 129 kr Försiktig doft av vinbär och
hallonremmar. Stram, men smakrik av vinbär och äpplen, med bra syra och värme i eftersmaken. 2008
Castello di Ama Rosato Toscana / Italien / Castello di Ama / Nr.95198 / 139 kr Ganska sluten doft med

inslag av röda körsbär och smultron. Rik och läskande smak av körsbär och citrus med lång, läcker och
inbjudande eftersmak. Äntligen ett riktigt vin som rosé! Röda viner 2007 Argento Reserva Shiraz San
Juan / Argentina / Argento Wine Company / Nr.95094 / 89 kr Varm och kryddig med rik körsbärsfrukt och
varm, pepprig eftersmak. 2007 Green Point Pinot Noir Victoria / Australien / Green Point / Nr.95136 / 149
kr Kryddig och lite rökig doft. Fruktig smak med utpräglad rökighet och angenämt kärv körsbärston i
eftersmaken. 2007 Wyndham Estate Bin 333 Pinot Noir South Eastern Australia / Australien / Wyndham
Estate / Nr.95111 / 89 kr Fruktig doft av körsbär och pomerans. Fruktig smak med helt okej syra och
kryddighet. 2006 Clos du Mont-Olivet Châteauneuf-du-Pape / Frankrike / Clos du Mont-Olivet / Nr.95166
/ 229 kr Chokladdoftande med söta cassisinslag, ton av lavendel och viol. Sötfruktig och varm smak med
svartpepparton i eftersmaken. 2007 Château Saint-Bénézet Cuvée Prestige Costières de Nîmes /
Frankrike / Château Saint-Bénézet / Nr.95172 / 89 kr Rejält saftig smak av hallon och körsbär. Liten
jordighet och pepparton i eftersmaken. 2006 Elio Grasso Vigna Martina Barbera d””””””””Alba Barbera
d””””””””Alba / Italien / Elio Grasso / Nr.99840 / 253 kr Rik doft av cigarrtobak, kryddnejlika, choklad och
moreller. Fyllig, men elegant, smak av moreller, fat och peppar. Lång, varm och stram eftersmak med
läskande syra. 2005 Carpineto Riserva Chianti Classico / Italien / Carpineto / Nr.95153 / 145 kr Mustig
och smakrik med begynnande mognadstoner av choklad och tobak. Läskande fruktig med ganska
påtaglig strävhet. 2008 Renato Ratti Colombè Dolcetto d””””””””Alba / Italien / Renato Ratti / Nr.95149 /
99 kr Rik smak av körsbär med fina pomeranstoner och ganska påtaglig syra. Fin kryddighet i
eftersmaken. Okomplicerad och mycket drickvänlig. 2006 Cedro do Noval Terras Durienses / Portugal /
Quinta do Noval / Nr.95158 / 159 kr Sötfruktig doft av korinter och cassis. Mustig och varm smak med
varm kryddighet och publikfriande karamellton i eftersmaken. 2006 Quinta de Chocapalha Cabernet
Sauvignon Estremadura / Portugal / Quinta de Chocapalha / Nr.95201 / 139 kr Snygg, stram och läckert
syrarik med friska pomeranssyror och viss kryddighet i eftersmaken. 2006 Alice Priorat / Spanien / Celler
de I”””””””” Abadia / Nr.95173 / 199 kr Sötfruktig och varm, men med snyggt balanserande syra och
fatrostad ton. Ganska lång, läskande eftersmak. 2006 Boekenhoutskloof Syrah Coastal Region / Sydafrika
/ Boekenhoutskloof / Nr.99610 / 379 kr Snyggt återhållen doft av moreller, ett uns svartpeppar och
choklad. Fyllig och läckert fruktig smak med snygga fattoner och liten karamellton. Mums! 2006 Eikendal
Merlot Stellenbosch / Sydafrika / Eikendal Vineyards / Nr.95093 / 108 kr Rikt fruktig smak av körsbär och
vildhallon med läcker kryddighet och viss värme i eftersmaken.

