
 

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 
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 
Campaglione Rosso Ravenna Sangiovese  IT fl 520 kr / glas 130 kr 

Veckans orangea på glas 
Klagshamn Textur Solaris   SE fl 525 kr / gl 135 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 Rondo, Cabernet Cortis 50 cl   fl 365 kr / glas 125 kr 
Bärig, påtagligt frisk smak med inslag av körsbär, mandel, rabarber och blodgrapefrukt.  
Bärig doft med inslag av körsbär, mandel och blodapelsin. 
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.  
utpräglad frukt, en ren och torr smak med en strävhet  
av skaltanniner. Ett mycket torrt vin 
4. Klagshamn Terra Scania Solaris   50 cl   fl 320 kr / glas 110 kr 
Avstjälkat och krossat innan pressning. Musten har därefter stått och klarnat i 24 h. Jäst och lagrats på ståltank.  
Har ej genomgått malolaktisk jäsning. Fruktig, ungdomlig, frisk smak med liten sötma, inslag av krusbär, citrus,  
honung och färska  örter. 
5. Fredholms Elsa Solaris 2019  50 cl  fl 499 kr / glas 170 kr 
Musten har sedan maccererat i 15 timmar innan press inleddes. Detta för att få ett något fylligare vin. 1/3 av vinet har jäst 
på nya ungerska ekfat. 2/3 har jäst på ståltank. Vinet har sedan vilat på ståltank i 6 månader. Fruktig och medelfylligt med 
inslag av passionsfrukt, ananas, fläder och mineral. 
6. Flyinge Pegasus Natur Solaris    fl 545 kr / glas 140 kr 
Vinet är framställt av fullmogna och felfria druvor som varsamt pressats. Jäsning av vinet har skett spontant i ståltank, därefter har 
vinet fortsatt lagrats i ståltank 8 månader innan buteljering. Med ett lyckat naturvin  
7. Snårestad Vitt Solaris     fl 495 kr / gl 125 kr 
Ren smak med frisk syra och mineral som motsvarar aromen, lång smakrik och blommig eftersmak, en blommighet 
som balanserar upp syran. Ett elegant, torrt och traditionellt solarisvin . 
8. Snårestad Cuvée Cabernet Cortis, Siramé 2015   fl 495 kr / glas 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. 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. 
 


