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 Lucky Star Rosé Rondo

50 cl

fl 299 kr / gl 105 kr

Druvorna kommer från unga Rondostockar. Handskördade druvor och därefter avstjälkade, krossade och pressade innan
musten fick stå och klarna. 20% är jäst med gårdens egna jäst och resterande med odlad roséjäst. Jäst och lagrat på
ståltank. Ett torrt, runt och smakrikt rosévin

2. . Skepparp GP Rosé Rondo, Cabernet Cortis

50 cl

fl 365 kr / gl 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 Råsa Rondo

fl 450 kr / gl 115 kr

Bärig, mycket frisk smak med inslag av röda vinbär, vattenmelon, hallon och blodgrapefrukt.

4. Pittnauer Rosé , Zweigelt, Blaufränkish, St Laurent Österrike

fl 450 kr / gl 115 kr

Rosévin från Österrike där druvorna har handskördats och jäser med naturlig jäst. Mineraltoner och väldigt fruktig med
smaker som hallon, blodgrape och persika

5. Miss Valentine Cinsault, Grenache Frankrike

fl 570 kr / gl 145 kr

Ett snustorrt rosévin från området Méditerrannée vid Medelhavet. Ett snyggt ljusrosa vin med blommig doft och fruktiga
smaker av hallon och persika.

6. Skepparps GP Solaris Solaris

50 cl

fl 365 kr / gl 130 kr

Ett fruktigt vin med påtagligt frisk syra och tydliga inslag av päron, krusbär, citrus, örter och svartvinbärsblads

7. Lotima Blend Lottenlund Estate Solaris

fl 690 kr / gl 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

8. Le Phant Rouge Merlot, Syrah, Malbec, CS Nya Zealand

fl 550 kr / gl 140 kr

Ett härligt rödvin från Hawkes Bay, i de varmare delarna av Nya Zealand.
Violett färg. Rikt fruktigt med frisk syra och inslag av mörka körsbär, viol och röda vinbär, örtkryddor, ekfat och choklad.

9. Gran Sasso Montepulciano Montepulciano, Italien

fl 330 kr / gl 85 kr

Medelfyllig intensivsmak av körsbär, björnbär och torkade plommon, kryddor

Veckans röda/vita på glas -fråga oss!
Veckans utvalda rosé på glas 99kr!

Anna Lindhs Plats 10, 211 18 Malmö
E-mail: vinbaren@swedishwinecenter.se

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

