
 

Anna Lindhs Plats 10, 211 18 Malmö   Hemsida: www.swedishwinecenter.se 
E-mail: vinbaren@swedishwinecenter.se   Gilla oss på FB och Instagram 

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 
Chat Fou, 2018, Grenache, Clairette, Marsanne FR fl 450 kr / glas 120 kr 
Chianti, 'Aenne' 2017 Sangiovese, Canailo, Clorino, Malvasia. IT fl 399 kr / glas 105 kr 
Kullaberg Lysekilla Rött Rondo, Regent  SE fl 525 kr / glas 135 kr 
Snårestad Cuvée Cabernet Cortis, Siramé  2015 SE fl 495 kr / glas125 kr 

1. Kullaberg Rosé Rondo, Regent  525 fl / 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. 
 2. Per-Ols Råsa Rondo     fl 450 kr / gl 115 kr 
Bärig, mycket frisk smak med inslag av röda vinbär, vattenmelon, hallon och blodgrapefrukt.  
 
3. 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. 
4. 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.  
5. Per-Ols Vida Solaris     fl 450 kr / glas 115 kr 
Fruktig, mycket frisk, ungdomlig smak med inslag av päron, honungsmelon, fläder, persika och citrus.  
6. Klagshamn Lucky Star Solaris 2019   fl 365 kr / glas 120 kr 
Druvorna kommer från de yngre stockarna på det norra fältet. De har fått skalmacerera i cirka 18 timmar innan pressning och 
endast den finaste självrunna musten har använts. Vinet har sedan jäst extremt långsamt under cirka 5 månader på ståltank. 
7. 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 
 
8. Kullaberg Lysekilla Orange Donauriesling  fl 675 kr / glas 169 kr 
Druvorna är av sorten Donauriesling skördade sista dagen i oktober. Jäsning medskalmassuration i tre  
veckor på nytt ekfat av franskt ek.  
9. 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. 
 


