Tio bästa köpen i juli
Röda viner
2014 Gigondas Clos Derrière Vieille
Gigondas / Frankrike / Domaine Santa Duc / (750 ml) Nr 95000 / 299 kr / 92 LGP
Mustigt och i härlig balans, toner av bigarråer, jasmin, rostade fat och pomerans i intensiv koncentration.
Ungt och lite busigt men så in i vassen gott. Lagra gärna!
Leverantör: Johan Lidby Vinhandel AB
2014 Domaine du Vieux Télégraphe
Châteauneuf-du-Pape / Frankrike / Vignobles Brunier / (750 ml) Nr 99242 / 579 kr / 92 LGP
Ännu ungt och slutet i doften, smaken bjuder färska nypon, bigarråer och tallbarr, inslag som samsas
med salmiak, lagerblad och livlig syra. Intensiva fat, ett vin som kräver lagring.
Leverantör: janake wine group AB
2012 Viña Pedrosa Reserva
Ribera del Duero / Spanien / Bodegas Hnos Pérez Pascuas / (750 ml) Nr 90412 / 279 kr / 91 LGP
Känns igen, toner av stall samsas med rostade fat, vanilj och rejält med läder. Blandningen av körsbär,
kardemumma och kanel blir till snygg harmoni om än med ungt och lite snipigt avslut. Faten märks
tydligt. Lagra gärna!
Leverantör: Viña Española AB
2015 Bourgogne Rouge Oka (Domaine Arlaud)
Bourgogne / Frankrike / Domaine Arlaud / (750 ml) Nr 99322 / 199 kr / 90 LGP
Yppig, parfymerad och mycket läcker doft med bigarråer och jordgubbar i framkant. Smaken är betydligt
stramare med inslag av färska örter, hallon och ceder i elegant kombination. Underbart vin i gynnsamt
prisläge.
Leverantör: Moestue Grape Selections AB
2010 La Luna
Paarl / Sydafrika / Avondale / (750 ml) Nr 99086 / 199 kr / 90 LGP
Yppig och syltliknande doft med inslag av färska blommor och vanilj. Smaken är oväntat frisk med syrliga
fruktkarameller, hallon och vanilj i fin balans. Lång, lingonsyrlig eftersmak. Ett riktigt bra vin!
Leverantör: Handpicked Wines Sweden AB
Vita viner
2015 Graacher Himmelreich Riesling Kabinett
Mosel / Tyskland / Joh Jos Prüm / (750 ml) Nr 95120 / 227 kr / 91 LGP
Wow, så stiltypiskt och så klassiskt, den petroleumliknande doften följs av viss sprits, mängder tuttifrutti,
passionsfrukt och aningen oljigt avslut. Riktigt gott!
Leverantör: Tryffelsvinet AB
2015 Rizling-Veltlín Strekov 1075

Slovakien / Strekov 1075 / (750 ml) Nr 95708 / 199 kr / 88 LGP
Dimmigt till färgen, doften bjuder fadda, vinösa toner med gula äpplen och rostade hasselnötter i fokus.
Smaken är läcker och drar åt äppelmust och marsipan i häftig kombination. Det här gillar vi mycket och
det är dessutom geografiskt kul och annorlunda att ställa på bordet.
Leverantör: Wine Waves
Öl
Nynäshamns Ångbryggeri 20 år Jubileumsöl
Sverige / Nynäshamns Ångbryggeri AB / (500 ml) Nr 11201 / 33.10 kr / 93 LGP
Rostat bröd, nektarin och röda äpplen med tydlig beska och friskt avslut. Lättdrucket och mycket gott!
Leverantör: Nynäshamns Ångbryggeri AB
Tilquin Oude Gueuze
Belgien / Gueuzerie Tilquin SA / (750 ml) Nr 11980 / 112 kr / 95 LGP
Massor av knäckebröd, limeskal och färska aprikoser med massiv syra och citronverbena i avslutet. God
törstsläckare!
Leverantör: Belgodeli
Whisky
1991 Cooper’s Choice Cambus Sherry Cask Matured
Lowlands / Storbritannien / The Vintage Malt Whisky Co / (700 ml) Nr 11035 / 1199 kr / 94 LGP
Mjukt och kryddigt med toner av vanilj i lätt rökig helhet med mjuka, saltstänkta efterdyningar. Riktigt
gott!
Leverantör: Symposion International AB

