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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 
Tranoi Rouge Grenache   FR (Korsika) fl 595 kr / glas 150 kr 
St Julien en St Alba Syrah   FR fl 595 kr / glas 150 kr 
Chateau Falfas Merlot, CS, CF, Malbec  FR fl 640 kr / glas 165 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. Klagshamn Textur Solaris   2019   fl 525 kr / gl 135 kr 
Skalmacererat i 44 dagar innan pressning. Jäst och lagrat på ståltank. Jästen är dels vingårdens egna samt tillsatt  
Wild & Pure. Restsocker 2,9 g/l.m. Orange vin med mycket arom, strävhet och tydlig smak av pomerans 
2. Flyinge Ambra Solaris  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. 
3. Snårestad Orange Solaris 2016    fl 495 kr / glas 140 kr 
Ett klart vin med bärnstensfärgad ton. Ren arom men utan utpräglad frukt, en ren och torr smak med en strävhet  
av skaltanniner. Ett mycket torrt vin 
4. 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. 
5. Kullaberg Lyckeri Solaris, Muscaris, Donauriesling   fl 555 kr / glas 140 kr 
Vitt vin, friskt och fruktigt med nyanser av tropiska frukter fläder och stenfrukter. Druvorna kommer 
från olika odlingslägen och är ett assemblage av olika druvsorter, till största del Solaris, Muscaris 
och Donauriesling. 
6. Flyinge Pegasus Stål Solaris    fl 495 kr / glas 125 kr 
Framställt på fullt mogna druvor som varsamt pressats, sedan jästs och därefter lagrats på sin finjäst i ståltank 
 i 8 månader innan buteljering. Varje års största utmaning är att göra ett torrt vitt vin utan påverkan av restsocker och ek som naket 
speglar vinåret. Frisk stil med aromatisk smak, inslag av gula äpplen, ananas, fläder, färska örter och citron 
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 juice. Vacker fläderbär- och honungsdoft. En touch av citrus och färsk kvitten. Välbalanserad syra. 
8. Åhus Solaris XO Solaris  50 cl   fl 499 kr / glas 170 kr 
Solaris XO gör vi i små batcher av speciellt utvalda partier av solarisdruvor. Vinet är jäst och lagrat på sin jästfällning, på 
ståltank.Solaris XO 2018 finns endast på restauranger. 
9. Klagshamn Öresund Solaris 50 cl   fl 320 kr / glas 110 kr 
Druvorna avstjälkades och krossades innan pressning. Musten fick sedan stå och klarna i 24 timmar. Vinet har jäst på 
ståltank vid en temperatur av 17 grader. Odlad jäst Vinet lagrades i 6 månader på ståltank innan buteljering Ingen 
malolaktisk jäsning. 


