Gör din egen vinprovning!
Välj 3 viner (5 cl/glas) för 150 kr Dessa viner säljs per glas denna vecka
Nu kan du prova utländska och svenska viner och jämföra!
1. Pegasus Blend Flyinge VingårdSolaris

fl 660 kr / gl 165 kr

En mycket välbalanserat mjukt vin med fatkaraktär, fin munkänsla som en bomullstuss på tungan, toner av mandel,
aprikos. På Flyinge vingård är vinerna KRAV-certifierade

2. Lotima Blend Lottenlund Estate 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

3. Per-Ols Vida ÖsterlenvinSolaris

fl 450 kr / glas 115 kr

Fruktig, mycket frisk, ungdomlig smak med inslag av päron, honungsmelon, fläder, persika och citrus.
4. Snårestad Vitt Snårestad Vingård 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 balanse
upp syran. Ett elegant, torrt och traditionellt solarisvin .

5. Cono Sur, Chile Sauvignon Blanc

fl 415 kr /glas 105 kr

Ett ungdomligt, torrt vitt chilenskt vin med relativt hög syra, enkla citrusaromer.

6. Gardo & Morris, Nya Zealand Sauvignon Blanc

fl 415 kr / glas 105 kr

Ett svensk/nya zeeländsk familj som har sin vingård i Marlborough i Nya Zealand. Vinet är ungt, organiskt och du finner
toner av krusbär, citronskal och gräs. Torrt vin med hög syra.

7. Winkl, Italien Sauvignon Blanc

fl 545 kr / glas 140 kr

Från italienska Alto-Adige i Sydtyrolen, på gränsen till Österrike kommer detta härliga vin. Det är ungdomligt och fruktigt
med toner av krusbär, grape och citrus. Snygg balans och lång eftersmak.

8. Greystone, Nya Zealand Sauvignon Blanc

fl 575 kr / glas 150 kr

Här har vi ett ekfatslagrat vin som också är lite smörigt men ändå fruktigt av persika och melon. En lång och fin eftersmak.
Ett välbalanserat, ganska fylligt vitt vin.

9. William Fevre Saint Bris, Chablis Frankrike, Sauvignon Blanc

fl 595 kr / flas 155 kr

Från den enda appellationen i Chablis där man får använda druvan Sauvignon Blanc, annars är regionen känd för sin
Chardonnay. Ett torrt, friskt vin med toner av citrus, grapefrukt och mineraler.

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

