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. 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. 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 intress
aromer av fläder, krusbär, citrus, hasselnötter och smör. Mycket fruktighet och hög syra
3. Per-Ols Råsa Rondo
fl 450 kr / glas 115 kr
Bärig, mycket frisk smak med inslag av röda vinbär, vattenmelon, hallon och blodgrapefrukt.
4. Snårestad Cuvée Cabernet Cortis, Siramé
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.

fl 355 kr /glas 95 kr

5. Trapiche, Argentina, Malbec

Ett mycket prisvärt och ugdomligt malbecvin från Mendozaprovinsen. Druvorna är handplockade och lagrats på franska och
amerikanska ekfat 1 år. Druvtypiska smaker som björnbär, plommon och körsbär.

fl 445 kr / glas 115 kr

6. Santa Julia El Burro, Argentina, Malbec

Vingården Santa Julia ingår i firman Familia Zuccardi där vinodlingarna är ekologiskt certifierade. El Burro är ett naturvin där
ingen jäst eller svavel är tillsatt. Ett mycket fruktigt vin dock inte lika fylligt som man förväntar sig ett malbecvin så här ska du
nog välja lite ljusare kötträtter att äta till vinet.

fl 550 kr / glas 145 kr

7. El Esteco, Argentina, Malbec

Ett Fairtrade märkt vin från Valles Calchaquies i provinsen Salta i nordvästra Argentina. Druvorna odlas på 1800 meters höjd
och har dels lagrat på franska ekfat och dels i cementtank. Generösa smaker av plommon, björbär, vanilj, choklad och en
lång eftersmak. Ofiltrerat.

fl 695 kr / glas 175 kr

8. Zuccardi Concreto, Argentina Malbec

Familjen Zuccardi i Mendoza har ett seriöst hållbarhetstänk med ekologiskt och etiskt certifierade viner. Ett härligt mörkrött
malbecvin med typiska smaker av svarta vinbär och björnbär, den pigga syran ger ett livligt vin.

9. Piattelli Arlene, Argentina, Malbe

fl 695 kr / glas 175 kr

Druvorna odlas på 1800 meters höjd i Cafayate utanför Salta, Argentina. Här finner du ett mycket aromatiskt prestigevin som
lagrats på barrique av fransk och amerikansk ek i 18 månader. Choklad, plommon, syltiga bär och vanilj är några av de
underbara och framträdande aromer vinet uttrycker och som du behåller länge. Går utmärkt att dricka nu, men kan också
lagras säkert i många år.

Veckans röda/vita 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

