
 

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 

 

Fler viner på glas ikväll? Hör med oss! 

 
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. Snårestad Orange Solaris    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 
3. 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. 
4. 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 juiceVacker fläderbär- och honungsdoft. En touch av citrus och färsk kvitten. Välbalanserad surhet 
5. Per-Ols Vida Solaris     fl 450 kr / glas 115 kr 
Fruktig, mycket frisk, ungdomlig smak med inslag av päron, honungsmelon, fläder, persika och citrus.  
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. Snårestad Cuvée Cabernet Cortis, Siramé   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. 
8. Kullaberg Lysekilla 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 påekfat. Vinet är lätt i kroppen med en aromatisk karaktär av mogna röda bär, så som körsbär och lingon, med 
underliggande rostade toner. 
9. Åhus Leon Millot     fl 595 kr / gl 150 kr 
ett mjuk, bärigt rött vin med god doft och smak. 
 


