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

glas 110 kr

Arilds flaggskeppsvin tillverkad från vinstockar som planteras och odlas i vingården i Kullaberg. Rostfritt ståljäsning från fri juice och
lättpressad juiceVacker fläderbär- och honungsdoft. En touch av citrus och färsk kvitten. Välbalanserad surhet
. 2. Arild 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.
3. Arild Solaris Barrique Solaris
fl 720 kr / glas 180 kr
Tillverkad från våra äldsta Solaris-vinstockar. Lagrat på franska ek och Akacia ek. Ekbalansen överskuggar inte den fruktiga smaken
En total tid på nio månader i barrique med månadsvis omröring för att skapa extra komplexitet.
Blommig doft följt av rund, silkeslen och fruktig smak.
4. 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.
5. 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.
6. Lotima Muscaris Muscaris
fl 505 kr / glas 130 kr
Ståltanksjäst och vilat på jästfällning i 7 månader. Aromatiskt, kryddigt vin med aromer av fläder, apelsin, äpplen och ros.
7. Lotima Blend Solaris
fl 690 kr / glas 175 kr
40% franska ekfat, 60% stålfat där en regelbunden omrörning av jästen gjorts för att skapa komplexitet, fin munfyllad och intressanta aromer a
fläder, krusbär, citrus, hasselnötter och smör. Mycket fruktighet och hög syra.
8. Åhus Leon Millot Leon Millot
fl 595 kr / glas 150 kr
ett mjuk, bärigt rött vin med god doft och smak.
9. Kullaberg 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 på
ekfat. Vinet är lätt i kroppen med en aromatisk karaktär av mogna röda bär, så som körsbär och lingon, med underliggande rostade
toner.

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
La Chevalier Syrah
Gran Sasso Montepulciano
Nucleo, Sangiovese, Gamay
Chianti Aenne Sangiovese, Canailo, Clorino, Malvasia
Chat Fou 2018 Grenache Clairette Marsane

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

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
FR
fl 450 kr / glas 120 kr

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

