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Gör din egen vinprovning! 
Välj 3 viner (5 cl/glas) för 150 kr Dessa viner säljs per glas denna vecka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Alltid på glas 
Arild Solaris    SE end per glas 110 kr 
Arild Solaris Muscaris   SE end per glas 95 kr 
Domain de Majas, Chardonnay  FR end per glas 85 kr 

Veckans röda på glas 
La Chevalier Syrah   FR fl 399 kr / glas 105 kr 
Gran Sasso Montepulciano   IT fl 299 kr / glas  85 kr 
Barbera d´Alba Tom, Barbera  IT fl 570 kr / glas 145 kr 
Paxton Guesser Red Shiraz, Tempranillo, Cab Sav  AU fl 399 kr / glas 105 kr 
Ramón Bilbao Edición Limitada Tempranillo ES fl 435 kr / glas 115 kr 
 

1. Lottenlund Lotima Rosé Monarch Cabernet Cortis   fl 505 kr / glas 130 kr 
Handskördade druvorna som har jäst tillsammans på ståltank. Efter 7 månaders vila på jästfällningen filtrerades vinet inför buteljering.  
Veganvänligt. Krispigt, fruktigt och friskt rosévin med aromer av hallon, smultron och röda vinbär. 
 2. Kullaberg Rosé Rondo, Regent   fl 525 kr / glas 135 kr 
En assemblage från druvsorterna Rondo och Regent. Jäsning till hälften på ståltank och till 
hälften på ek, vinet har även genmgått malolaktiskt jäsning. Mjukt, somrigt med stor karaktär av svenska bär. 
3. Kullaberg Lysekilla Orange Donauriesling   fl 675 kr / glas 169 kr 
Druvorna är av sorten Donauriesling skördade sista dagen i oktober. Jäsning med skalmassuration i tre veckor på nytt  
ekfat av franskt ek extra komplexitet. Blommig doft följt av rund, silkeslen och fruktig smak. 
4. 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. 
5. Hällåkra Jöns Solaris   2019   fl 595 kr / glas 150 kr 
Ett ekologiskt naturvin som självjäst helt utan tillsatser ca 4 månader i ståltank. Skalkontakt 3 dagar 
6. Flyinge Pegasus Natur Solaris    fl 545 kr / glas 140 kr 
Vinet är framställt av fullmogna och felfria druvor som varsamt pressats. Jäsning av vinet har skett spontant i ståltank,  
därefter har vinet fortsatt lagrats i ståltank 8 månader innan buteljering. Med ett lyckat naturvin speglas vingårdens 
 ”terroir” som bäst. Frisk stil med mjuka toner av gula päron, fläder, annans, persika, och citron. 
7. Lottenlund Lotima Solaris Solaris    fl 505 kr / glas 130 kr 
Efter jäsning på ståltank har vinet vilat 7 månader på jästfällningen och därefter filtrerats. Frisk syra och hög  
fruktighet med aromer av krusbär, fläder, honungsmelon, citrus och nässlor.  
8. 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  
9. 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. 
 


