Gör din egen vinprovning!
Välj 3 viner (5 cl/glas) för 150 kr Dessa viner säljs per glas denna vecka
1. Klagshamn Lucky Star Rosé Rondo

50 cl

fl 299 kr / glas 105 kr

Druvorna kommer från unga Rondostockar. Handskördade druvor och därefter avstjälkade, krossade och
pressade innan musten fick stå och klarna. 20% är jäst med gårdens egna jäst och resterande med odlad
roséjäst. Jäst och lagrat på ståltank. Ett torrt, runt och smakrikt rosévin.

2. Skepparp GP Rosé Rondo, Cabernet Cortis

50 cl

fl 365 kr / glas 125 kr

Bärig, påtagligt frisk smak med inslag av körsbär, mandel, rabarber och blodgrapefrukt.
Bärig doft med inslag av körsbär, mandel och blodapelsin.

3. Åhus Solaris EQ

50 cl

fl 499 kr / glas 170 kr

Torrt, friskt vitt vin med fatkaraktär, inslag av färska örter, citron och någon aning sötma.

4. Åhus Solaris XO
50 cl
fl 499 kr / glas 170 kr
Solaris XO gör vi i små batcher av speciellt utvalda partier av solarisdruvor. Vinet är jäst och lagrat
på sin jästfällning, på ståltank.Solaris XO 2018 finns endast på restauranger.
5. Kullaberg Lyckeri Solaris, Muscaris, Donauriesling
fl 555 kr / glas 140 kr
Vitt vin, friskt och fruktigt med nyanser av tropiska frukter fläder och stenfrukter. Druvorna kommer
från olika odlingslägen och är ett assemblage av olika druvsorter, till största del Solaris, Muscaris
och Donauriesling.
6. Fredholms Elsa Solaris 2019
50 cl
fl 499 kr / glas 170 kr
Musten har sedan maccererat i 15 timmar innan press inleddes. Detta för att få ett något fylligare vin. 1/3 av
vinet har jäst på nya ungerska ekfat. 2/3 har jäst på ståltank. Vinet har sedan vilat på ståltank i 6 månader.
Fruktig och medelfylligt med inslag av passionsfrukt, ananas, fläder och mineral
7. Klagshamn Ran 2.0 Solaris
fl 599 kr / glas 149 kr
Vinet har jäst på delvis nya ekfat och sedan lagrats på dessa i 11 månader innan buteljering. Nyanserad, fruktig
smak med fatkaraktär, inslag av gula päron, aprikos, nötter, krusbär, äpplen, citrus, kardemumma och mineral.

8. Flyinge Ambra

2018

50 cl

fl 315 kr / glas 115 kr

Ambra är ett ekologiskt orangevin som jäst med 10 dagars skalkontakt. Fruktig smak med inslag av torkade
citrus frukter och en tydlig strävhet.

9. Snårestad Orange Solaris 2016

fl 495 kr / glas 140 kr

Ett klart vin med bärnstensfärgad ton. Ren arom men utan utpräglad frukt, en ren och torr smak med en strävhet
av skaltanniner. Ett mycket torrt vin

Alltid på glas
Arild Solaris
Arild Solaris Muscaris
Domain de Majas, Chardonnay

SE
SE
FR

end per glas 110 kr
end per glas 95 kr
end per glas 85 kr

Veckans röda på glas
Kullaberg Lysekilla Rött Rondo, Regent
La Chevalier Syrah
Gran Sasso Montepulciano
Nucleo, Sangiovese, Gamay
Chianti Aenne Sangiovese, Canailo, Clorino, Malvasia

Anna Lindhs Plats 10, 211 18 Malmö
E-mail: vinbaren@swedishwinecenter.se

SE
fl 525 kr / glas 135 kr
FR
fl 399 kr / glas 105 kr
IT
fl 299 kr / glas 85 kr
IT (1 liter ) fl 525 kr / glas 105 kr
IT
fl 399 kr / glas 105 kr

Hemsida: www.swedishwinecenter.se
Gilla oss på FB och Instagram

