Gör din egen vinprovning!
Välj 3 viner (5 cl/glas) för 150 kr Dessa viner säljs per glas denna vecka
1. Klagshamn Terra Scania Solaris

50 cl

fl 320 kr / glas 110 kr

Avstjälkat och krossat innan pressning. Musten har därefter stått och klarnat i 24 h. Jäst och lagrats på ståltank. Har ej genomgått
malolaktisk jäsning. Fruktig, ungdomlig, frisk smak med liten sötma, inslag av krusbär, citrus, honung och färska örter.
2. Klagshamn Solaris Solaris
2019
fl 430 kr / glas 110 kr
Första årgången av detta vin. Druvorna kommer från relativt unga stockar. Handskördade och sedan avstjälkas, krossas och
pressas druvorna. Jäst och lagrat på ståltank. 100% Solaris. Ett friskt, fruktigt vin som visar druvans egna karaktär..
3. Flyinge Pegasus Stål Solaris
fl 495 kr / glas 125 kr
Framställt på fullt mogna druvor som varsamt pressats, sedan jästs och därefter lagrats på sin finjäst i ståltank i 8 månader innan
buteljering. Varje års största utmaning är att göra ett torrt vitt vin utan påverkan av restsocker och ek som naket speglar vinåret.
Frisk stil med aromatisk smak, inslag av gula äpplen, ananas, fläder, färska örter och citron
4. Skepparps GP Solaris Solaris
50 cl
fl 365 kr / glas 130 kr
Ett fruktigt vin med påtagligt frisk syra och tydliga inslag av päron, krusbär, citrus, örter och svartvinbärsblads.
5. Frillestad Solaris Solaris
50 cl
fl 299 kr / glas 105 kr
Krusbär, päron, päron, fläder, frisk och fräsch, liknar Sauvignon Blanc och Chenin Blanc
6. Skepparp GP Rosé Rondo, Cabernet Cortis
50 cl
fl 365 kr / glas 130 kr
Bärig, påtagligt frisk smak med inslag av körsbär, mandel, rabarber och blodgrapefrukt.
Bärig doft med inslag av körsbär, mandel och blodapelsin.
7. Skepparp GP Rosé Halvtorr Cabernet cortis, Rondo. 50 cl
fl 365 kr / glas 125 kr
Ett lätt, friskt och halvtorrt bärigt vin som legat på ståltank
8. Hällåkra Farmarvin Rondo, Regent, Leon Millot
2016
fl 495 kr / glas 125 kr
Fermentering i ståltank, lagring på franska ekfat 6-7 månader. Buteljeras direkt från ekfat vilket gör att det kan
finnas bottensats i vinet. Ingen klarining/filtrering. Ekologiskt.
9. Snårestad Cuvée Cabernet Cortis, Siramé
2015
fl 495 kr / glas 125 kr
Ett klart vin med en mörk färg.Ren fruktig arom med toner av svarta vinbär och röda frukter.
Behaglig fruktig smak, med körsbär, svarta vinbär och röda frukter. Ett mjukt vin med behagliga tanniner.
Moget men går att lagra.

Alltid på glas
Arild Solaris
Arild Solaris Muscaris
Domain de Majas, Chardonnay
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end per glas 110 kr
end per glas 95 kr
end per glas 85 kr
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fl 399 kr / glas 105 kr
fl 299 kr / glas 85 kr
fl 570 kr / glas 145 kr
fl 399 kr / glas 105 kr
fl 435 kr / glas 115 kr

Veckans röda på glas
La Chevalier Syrah
Gran Sasso Montepulciano
Barbera d´Alba Tom, Barbera
Paxton Guesser Red Shiraz, Tempranillo, Cab Sav
Ramón Bilbao Edición Limitada Tempranillo

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

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

