Gör din egen vinprovning!
Välj 3 viner (5 cl/glas) för 150 kr Dessa viner säljs per glas denna vecka
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
3. Hällåkra Jöns Solaris
2019
fl 595 kr / gl 150 kr
Ett ekologiskt naturvin som självjäst helt utan tillsatser ca 4 månader i ståltank. Skalkontakt 3 dagar
2. Lotima Muscaris Muscaris
fl 505 kr / gl 130 kr
Ståltanksjäst och vilat på jästfällning i 7 månader. Aromatiskt, kryddigt vin med aromer av fläder, apelsin,
äpplen och ros..
4. Flyinge Picnic Solaris
Ett fruktigt vin med någon restsötma

2018

50 cl

fl 315 kr / gl 115 kr

5. Bedstekilde Mousserande
fl 495 kr / gl 125 kr
En riktig överraskning som fyller glaset med härlig mousse och massor av fina bubblor. Gjort på äpplen Belle de
Boskop och Sommarröd och är mer ett vin än cider. Mycket smak av gröna äpplen och citrus.
Lång och fin eftersmak.
6. Sav Sparkling
fl 505 kr / gl 130 kr
Det norrländska sättet att göra vin från björksav är verkligen en spännande dryck. Man hittar absolut toner av
björk i vinet, men även smak av jäst bröd och mandel i en fin kombination av citrus.
Helt klart ett spännande vin!
7. Arilds Bubbel Guld
fl 795 kr / gl 135 kr
Mousserande vin gjort på Solaris och Souvigner Gris
En härlig doft av bröd, päron och persika och aromatiska smaker av detsamma. Ett välbalanserat mousserande vin
med lång och fin eftersmak
8. Kullabergs Josefinelust 2019 pris
fl 750 kr / gl 125 kr
Ett riktigt friskt mousserande vin gjort på bl a Solaris, Muscaris, Donauriesling och Souvignier Gris, En riktigt fin
mousse i glaset och här får vi en tydlig brödig smak med inslag av citrus och gröna äpplen. Vi älskar fräschören
och balansen här!
9. Skepparps Grand Prix 2019
fl 750 kr / gl 125 kr
Ett fruktigt, friskt mousserande vin gjort på Solarisdruvan. En härlig mousse i glaset och vi finner en tydlig och
angenäm smak av grapefrukt och krusbär. Skepparp har återigen skapat ett mycket smakrikt bubbel!

Veckans röda på glas - fråga oss!
Anna Lindhs Plats 10, 211 18 Malmö
E-mail: vinbaren@swedishwinecenter.se

Hemsida: www.swedishwinecenter.se
Gilla oss på FB och Instagram
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