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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 EKO FR end per glas 85 kr 

Veckans röda på glas 
Gran Sasso Montepulciano  EKO  IT  fl 299 kr/ glas 85 kr 
Naca, Primitivo  EKO IT fl 399 kr / glas 110 kr 
Cono Sur, Pinot Noir   EKO CL fl 415 kr / glas 110 kr 
Equilibro 4,  Monastrell  EKO ES fl 379kr / glas 100 kr 
Piattelli Arlene Malbec, CS, Cabernet FR  AR fl 695 kr / glas175 kr 

1. Södåkra Caprice Solaris  50 cl  fl 375 kr / glas 125 kr 
Lagrat i ståltank 6 månader, därefter i flaska 
Fruktig smak med inslag av päron, örter och citrus, vitt torrt vin 
 2. Södåkra Linnea Solaris  50 cl  fl 375 kr / glas 125 kr 
Lagring /Tillverkning: Vinet har behandlats med franska rostade ekchips, 
Doft/ Smak: toner av vanilj, fruktig smak med inslag av päron, örter och citrus, , vitt torrt vin 
3. Skepparps GP Solaris Solaris   50 cl   fl 365 kr / glas 125 kr 
Ett fruktigt vin med påtagligt frisk syra och tydliga inslag av päron, krusbär, citrus, örter och svartvinbärsblad. 
4. Frillestad Tonnelle Solaris, Johanniter  50 cl   fl 299 kr / glas 105 kr 
Druvorna jästes separat efter 12 timmars skalmacerering. Blandades till en Cuvée efter fermentering och lagrades  
på ståltank. Vinet är torrt med smaker från både Johanniter och Solaris, gröna äpplen, krusbär, mineral, fläder och lime 
5. Klagshamn Lucky Star Solaris 2019   fl 465 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 
6. Klagshamn Strutharald Solaris 2018   fl 585 kr / glas 150 kr 
Vinet har jäst på delvis nya ekfat och har sedan lagrats på dessa i 9 månader innan buteljering 
Nyanserad, fruktig, frisk smak med fatkaraktär, inslag av gula äpplen, kryddor, persika, smör och vanilj. 
7.Arild Solaris Barrique  Solaris    fl 720 kr / glas 180 kr  
Tillverkad från deras 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. 
 
8. 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. 
9. 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.  
 


