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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 
Chat Fou, 2018, Grenache, Clairette, Marsanne FR fl 450 kr / glas 120 kr 
Paxton Guesser Red Shiraz, Tempranillo, Cab Sav  AU fl 399 kr / glas 105 kr 
Chianti, 'Aenne' 2017 Sangiovese, Canailo, Clorino, Malvasia. IT fl 399 kr / glas 105 kr 
 

1. Arild Solaris Muscaris 70 % Solaris 30 %Muscaris   glas 95 kr 
Detta vin höjer sina aromer, kropp och struktur med en lätt syrlighet och invecklad alkoholbalans. Separata stålfatsjäsningar av  
fri juice och lätt pressade juicer. Montering slutförd innan tappning. Örtartad och komplex blommig doft. Smak av citruszest och 
klippt gräs. 
 2. Södåkra Caprice. Solaris    fl 375 kr / gl 95 kr 
Lagrat i ståltank 6 månader, därefter i flaska 
Fruktig smak med inslag av päron, örter och citrus, vitt torrt vin 
3. Klagshamn Njord Solaris  2019 50 cl  fl 320 kr / glas 110 kr 
Druvorna kommer från relativt unga stockar och musten till detta vin är från andra pressningen, därför är det lite rundare i smaken 
än "Solaris". Handskördade druvor. Jäst och lagrat på ståltank. 100% Solaris. Ett friskt, fruktigt vin. 
4. Skepparps GP Rött Rondo, Cabernet Cortis 50 cl 2018   fl 399 kr / glas 140 kr  
Skepparps Grand Prix är ett lätt och svalt svenskt rödvin, laddat med toner av björnbär och hallon.  
Med mjuka tanniner och en lång eftersmak. 
5. Kullaberg Lysekilla Rött Rondo, Regent   fl 525 kr / glas 135 kr 
odlas på gamla stockar intill vingården och Skänken. Jäsningen är gjord med druvskalen och efter pressning har vinet 
lagrats påekfat. Vinet är lätt i kroppen med en aromatisk karaktär av mogna röda bär, så som körsbär och lingon, med 
underliggande rostade toner. 
6. Snårestad Cuvée Cabernet Cortis, Siramé  2015  fl 495 kr / gl 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. 
7. Åhus Leon Millot     fl 595 kr / gl 150 kr 
ett mjuk, bärigt rött vin med god doft och smak. 
8. Hällåkra Rondo Rondo, Regent, Leon Millot 2015  fl 565 kr / glas 145 kr  
Lagrat ungefär 8 månader på ekfat. En del svensk ek och en del franskek.  
9. 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.  
 


