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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 
Quintus, Cabernet Sauvignon   CL fl 399 kr / glas 110 kr 
La Chevalier Syrah   FR fl 399 kr / glas 110 
Campaglionoe Rosso Ravenna Sangiovese  IT fl 520 kr / glas  130 kr 
Barbera d´AlbaTom  Barbera  IT      fl 570 kr / glas 145 kr 
Chianti Aenne Sangiovese, Canailo, Clorino, Malvasia IT fl 399 kr / glas 105 kr 
Chat Fou 2018 Grenache Clairette Marsane  FR fl 450 kr / glas 120 kr 

1. Per-Ols Råsa Rondo     fl 450 kr / gl 115 kr 
Bärig, mycket frisk smak med inslag av röda vinbär, vattenmelon, hallon och blodgrapefrukt.  
2. Skepparp GP Rosé Halvtorr Cabernet cortis, Rondo. 50 cl  fl 365 kr / glas 125 kr 
Ett lätt, friskt och halvtorrt bärigt vin som legat på ståltank 
3. Per-Ols Vida Solaris     fl 450 kr / glas 115 kr 
Fruktig, mycket frisk, ungdomlig smak med inslag av päron, honungsmelon, fläder, persika och citrus.  
4. 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. 
5. 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 av fläder, krusbär, citrus, hasselnötter och smör. Mycket fruktighet och hög syra. 
6. Åhus Solaris EQ   50 cl   fl 499 kr / glas 170 kr 
Torrt, friskt vin med fatkaraktär, inslag av örter, citron och en aning sötma 
7. 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. 
8. 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. 
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. 


