MOUSSERANDE/CHAMPAGNE
Prosecco
Ett ungt friskt mousserande vin med fräsch frukt med bra balans o inslag av persikor, äpplen,
citrus.
Bellavista Cuvée Brut DOCG, från Franciacorta, Lombardiet, Italien
Smak: Elegant, torr och frisk smak med inslag av äpple mot kritmineralig bakgrund.
Champagne Lanson Black Label
50% Pinot Noir, 35% Chardonnay, 15% Pinot Meunier.
Smaken är mogen och fruktig med livlig syra och inslag av mogna äpplen och grape.
Champagne Bonnaire Brut Tradition
1/3 Chardonnay, 1/3 Pinot Noir, 1/3 Pinot Meunier
Torr, frisk smak med viss brödighet. Inslag av grönt äpple och grapefrukt.
Champagne Dom Pérignon 2008
Champagne Krug Grande Cuvée
Champagne Krug vintage 2004
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VITT VIN
Stocco Chardonnay DOC, Friuli
Smöriga feta toner med kraftig karaktär, inslag av honung och mogen frukt.
Stocco Pinot Grigio, Friuli
Smak: Mjuk och generös smak, med härlig mineralitet. Vidare finns toner av torkade kryddor
och lite nötighet.
Plenio Verdicchio Classico Riserva
Druva Verdicchio 100%
Fyllig i smaken med koncentrerad frukt. Inslag av tropisk frukt, örter, mentol och fat.
Benedè Catarratto EKO
Druva: Catarratto
Ekologiskt, fräscht vitt vin med mycket fruktighet smak. Torrt vin med toner av citrusfrukt,
balanserad av en lätt sötma.
Torre di Giano, Bianco di Torgiano DOC Lungarotti
Druvor- Trebbiano, Vermentino och Grechetto
Smak: Frisk fruktig smak med inslag av päron, äpplen och fläder. Härlig syra som balanserar
ut frukten.
Bramito del Cervo IGT, Chardonnay 2012, Antinori
Halmgul i färgen med guld i kanten. Ett fruktigt, rikt vin med druvtypiska toner, inslag av fat
och lätt rökig avslutning. Sammanfattningsvis kan man beskriva Bramito del Cervo som ett
elegant, strukturerat och mineralrikt vin.
Cervaro della Sala Villa Antinori
Chardonnay 85%, Grechetto 15%
Smaken är fyllig och välstrukturerad. Smöriga toner med inslag av hasselnötter och
mineralitet. 6 månader på franska ekfat har vinet legat och 10 månader i flaska.

RÖTT VIN
Costera Cannonau di Sardegna DOC Argiolas
Ett fylligt vin med balanserad syra och behagliga tanniner med fruktiga inslag av mörka bär,
örter, kakao, vanilj och ekfat
Rosso di Montalcino Costanti DOC Conti Costanti
Brunello di Montalcino Costanti DOCG Conti Costanti
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Vino nobile di Montepulciano Asinone Azienda Agricola Poliziano 2012
Nyanserad, kryddig smak med fatkaraktär, inslag av torkade körsbär, pinjenötter, choklad,
kanel och ceder.
Calaóne DOC Ca'Orologio Veneto
Druva: Merlot, Cabernet Sauvignon och Barbera,
SMAK: Fylligt, smakrikt, frisk och fruktig smak med inslag av mogna röda bär, moreller och
plommon, kryddor och eleganta, lätt rostade fattoner. Vinet har en välintegrerad fatkaraktär,
mogna tanniner och en elegant avslutning.
San Leonardo I.G.T Vigneti delle Dolomiti Trentino
Cabernet sauvignon 60%, Cabernet Franc 30%, Merlot 10%
Fruktigt och elegant vin med läckra, mogna nyanser av mörka bär och balanserad ek. Lång
svepande avslutning med markerade tanniner. Vinet har tilldelats ”Tre Glas” av Gambero
Rosso.
In Violas Merlot 2012 Azienda Agricola Poliziano Toscana, Cortona
Merlot 100%
Smak: Medelfyllig och fruktig med sammetslena tanniner och inslag av plommon, choklad och
basilika.
Mandrone di Lohsa 2011 Azienda Agricola Poliziano Toscana, Maremma
Cabernet Sauvignon 80%, Petit Verdot, Alicante och Carignano 20%
Smak: Fyllig, fruktmättat smak med stadiga men mjuka tanniner. Lång varm och generös
eftersmak
Terrapieno Valpolicella Ripasso DOC
Intensiv rubinröd färg, m. en komplex bouquet, som påminner om körsbär, hallon o röda
vinbär. Ekens åldrande
lägger en behaglig rostad o kryddig doft. På gommen är vinet fylligt, smidig och välbalanserad
o med en lång eftersmak.
Amarone della Valpolicella Cantine di Ora 2011
Fruktigt vin med inslag av mörka körsbär, plommon, torkade frukter samt lite kryddigt avslut.
Bra balans mellan frukt och syra. Mjuka, runda tanniner med ett harmoniskt avslut.
Amarone Terrapieno D.O.C.G
Druva: Rondinella, Corvina, Molinara
Ren och fruktig med en nyans av ekfat och mörka körsbär. Smaken är fyllig och intensivt
fruktig och bra tanniner med fattoner i eftersmaken.
Amarone Classico DOCG di Paolo Cottini
Druva:Corvina 55%, Corvinone 35%, Rondinella 10%
Mycket elegant slät och komplex vin, den har allt. Balanserade tanniner och en mycket lång
eftersmak av kakao, torkad mango och eukalyptus.
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Amarone Brigaldara Case Vecie . DOCG 2008
Tegelröd färg. Stor och komplex doft av torkad frukt, vaniljstång och ekfat. Strukturerat,
kraftfullt och fylligt.
Smak av torkad frukt såsom fikon och russin (efter appassimento-processen). Mycket lång
komplex
Barbaresco Reyna DOCG Michele Chiarlo
Doft och smak
Stor, utpräglad doft av körsbär, violer, tryffel och löv. Fin, stram smak med avrundade tanniner,
friskhet och längd.
Barbera D`Alba DOC
Modern Barbera D´Alba med sin höga fruktsyra, strävhet och inbjudande tanninstruktur.
Gemygtliga mogna
plommon, svart vinbär gifter sig väl med toner av tobak, läder, choklad.
Barbera d`Asti Superiore Le Orme 2013 Michele Chiarlo
Smak: Torr, fruktig och frisk smak med toner körsbär, plommon och lite svartpeppar. Mjuk
tanniner och klingande eftersmak.
Castelvecchio Cabernet Franc, Friuli-Venezia Giulia
Smak: Medelfyllig, rikt bärfruktig smak med strålande friska syror och diskret fatton, inslag av
körsbär, vinbär och lingon, peppar och örter. Ytterst välgjord och elegant cabernet franc.
Sordo Barolo DOCG
Kraftfullt fylligt vin med viss mognad och härliga toner av mörka bär, viol, fat och choklad
Barolo Prunotto DOCG 2014
Druva: 100% Nebbiolo
Smak: Stor, fruktig och stram smak med elegans, finess, strama tanniner som lovar lång
lagring och en stor komplex eftersmak.
Barolo Tortoniano, Michele Chiarlo
Smaken är rund, fruktig och generös med avrundade tanniner och en lång fin eftersmmak.
Druvorna handskördas och jäses traditionellt. Därefter får vinet mogna i stora ekliggare innan
det buteljeras. Väl på flaska får vinet vila ytterligare ett år innan det kommer ut på marknaden.
Ripasso Le Palé Superiore 2016 DOC Fratelli Giuliari
Druva: Corvina/Rondinella/Molinara
Smak:Medelfyllig, varm och geners smak med balanserade toner av mrka krsbr, torkad frukt,
tobak och kaffe. Lng elegant eftersmak.
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Gaja Sito Moresco Langhe D.O.P.
Druva: Nebbiolo, Barbera, Merlot, Cabernet, Sauvignon.
Nyanserad och elegant smak med inslag av röda och mörka bär, kryddor, örter, viol och kaffe.
Mycket balanserad tanninstruktur.
Vinerna lagras endast på franska fat under 12 månader för att sedan slutlagras på större
neutrala ekliggare under ytterligare minst 12 månader.
Gaja Barolo Contesia D.O.P
Druva: Nebbiolo
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SUPER TOSCANSCA VINER
Tignanello Villa Antinori IGT
Druva: 80% Sangiovese, 15% Cabernet Sauvignon, 5% Cabernet Franc
Detta välbalanserade vin uppvisar en härlig koncentration bestående av aromer från mogna
röda bär, kryddor och inslag av vanilj och rostat fat. Elegant och imponerande i sin
ursprungstypiska stil.
Guado al Tasso 2009 Bolgheri DOC Superiore Antinori IGT
Druva: 57% Cabernet Sauvignon, 30% Merlot, 10% Cabernet Franc, 3% Petit Verdot
Vackert, intensivt, djuprött vin. Doften är intensiv och aromatisk med inslag av mörka bär, lätt
nötig karaktär och en aningens mentol. Vinet är fylligt och rikt med mjuka tanniner. Tydliga
inslag av mogna röda bär och en lång underbar avslutning som verkligen bär med sig hela
dess smak.
Il Bruciato Guado al Tasso D.O.C Bolgheri Toscana Italien
50% Cabernet Sauvignon, 30% Merlot, 20% Syrah (tillsammans med en liten del andra blåa
druvor)
Vinet är mjukt med lätta silkeslena tanniner. Smaken visar på mogen frukt och röda bär.
Tydliga körsbärsaromer. Inslag av mint och sötlakrits samt vanilj från faten.
Sassicaia 2004/2005/2012 D.O.C. Bolgheri Toscana Italien
Druva: 85 % Cabernet Sauvignon 15 % Cabernet Fran
Ornellaia 2013 DOC Bolgheri, Toscana Italien
Druva: 56% Cabernet Sauvignon, 27% Merlot, 10%, Cabernet Franc, 7% Petit Verdot.
Le Volte dell´Ornellaia IGT 2014 Bolgheri, Toscana Italien
Druva: Sangiovese, Merlot, Cabernet Sauvignon
SMAK: Fyllig, nyanserad och stram smak med väl integrerad rostad fatkaraktär, inslag av
mörka körsbär, svarta vinbär, blåbär, mörk choklad och färska örter.
Le Volte är Ornellaias tredjevin och kallas en 'Little SuperTuscan'.
Vigorello San Felice
Druva: 50% Cabernet sauvignon, 45% Merlot, 5% Petit Verdot
Smaken är känd för sin bredda och sammetslen mjukhet, med nyanser av kryddor och aromer
av hallon och körsbär, stor komplexitet. Totalt sett ett mycket harmonisk vin.
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