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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 
Don David Cab Sauvignon   2017  AR  fl 435 kr / glas 120 kr 
Barbera d´Alba Tom, Barbera   IT  fl 570 kr / glas 145 kr 
Giesen Pinot Noir    NZ  fl 495 kr / glas 125 kr 
Paxton Guesser Red Shiraz, Tempranillo, Cab Sav   AU  fl 399 kr / glas 105 kr 

1. Frillestad Rosé Bolero, Regent, Rondo  50 cl fl 299 kr / glas 105 kr 
Bolero skalmacererades mycket kort, Regent och Rondo pressades direkt efter avstjälkning. Druvsorterna jästes separat 
och blandades till Cuvée efter jäsning. Ståltankslagrat Ett torrt harmoiskt, fruktigt rosévin med mycket fris smak och inslag 
av jordgubbar, hallon, röda vinbär och persika.. 
 2. Åhus Rosé Rondo   50 cl fl 399 kr / glas 140 kr  
Fruktig, mycket frisk smak med inslag av jordgubbar, geléhallon, örter och röda vinbär. 
3. Klagshamn Lucky Star Rosé Rondo  50 cl fl 299 kr / glas 105 kr 
Druvorna kommer från unga Rondostockar. Handskördade druvor och därefter avstjälkade, krossade och pressade innan 
musten fick stå och klarna. 20% är jäst med gårdens egna jäst och resterande med odlad roséjäst. Jäst och lagrat på 
ståltank. Ett torrt, runt och smakrikt rosévin 
4. Fredholms Lycka Siramé  50 cl fl 499 kr / glas 170 kr 
Vinet är försiktigt pressat, med endast ett kilos tryck, för att undvika bittra toner i vinet. Jäst och lagrats på ståltank. Fruktig med 
smak av smultron, jordgubbar och mineral. Det är fylligt och välbalanserat. 
 
5. Klagshamn Ran 2.0 Solaris   fl 599 kr / glas 149 kr 
Vinet har jäst på delvis nya ekfat och sedan lagrats på dessa i 11 månader innan buteljering. Nyanserad, fruktig  
smak med fatkaraktär, inslag av gula päron, aprikos, nötter, krusbär, äpplen, citrus, kardemumma och mineral. 
6. Klagshamn Ego 4 Solaris   fl 585 kr / glas 150 kr 
Innehåller en blandning av årgångar. Druvorna kommer från gamla stockar och är handskördade.  
Därefter avstjälkas, krossas och pressas de innan musten får jäsa på begagnade ekfat. En något rostad karaktär 
Ett kraftfullt, ekfatslagrat vin, med en härlig bärnstensfärg. 
7. Flyinge Pegasus Prestige Solaris  2018 fl 695 kr / glas 175 kr   
Pegasus Prestige är ett komplext, fruktigt, torrt vin med lång eftersmak 
som bara är möjligt att producera med extremt mogna druvor. Ofiltrerat 
 
8. Åhus Leon Millot    fl 595 kr / glas 150 kr 
ett mjuk, bärigt rött vin med god doft och smak. 
9. 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. 


