Gör din egen vinprovning!
Välj 3 viner (5 cl/glas) för 150 kr Dessa viner säljs per glas denna vecka
1. Kullaberg Skäret 2020, Rondo, Regent
Mjukt, somrigt rosévin med stor karaktär av svenska bär och rostade nötter.

fl 560 kr / gl 140 kr

2. Klagshamn Lucky Star Rosé Rondo

fl 299 kr / glas 105 kr

50 cl

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.

3. Fredholms Lycka Siramé

50 cl

fl 499 kr / glas 170 kr

Vinet är försiktigt pressat, med endast ett kilos tryck, för att undvika bittra toner i vinet. Jäst och lagrats på ståltank. Fruktig
med smak av smultron, jordgubbar och mineral. Det är fylligt och välbalanserat.

4. Arild Orange Souvigner Gris
fl 495 kr / gl 125 kr
38 dagars skalkontakt, ett vin med delikat bronzfärg med aromer av mandarin stenfrukter och rabarber.
Mycket torrt med en pigg syra och smaker av gula persikor. Det slutliga vinet är buteljerat från toppen av
tanken för att undvika filtrering.
5. Snårestad Vitt 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
balanserar upp syran. Ett elegant, torrt och traditionellt solarisvin .

6. Flyinge Pegasus Stål Solaris

fl 550 kr / glas 145 kr

Framställt på fullt mogna druvor som varsamt pressats, sedan jästs och därefter lagrats på sin finjäst i ståltank i 8 månader innan
buteljering. Varje års största utmaning är att göra ett torrt vitt vin utan påverkan av restsocker och ek som naket speglar vinåret.
Frisk stil med aromatisk smak, inslag av gula äpplen, ananas, fläder, färska örter och citron

7. Lotima Solaris Solaris

fl 505 kr / glas 130 kr

Efter jäsning på ståltank har vinet vilat 7 månader på jästfällningen och därefter filtrerats. Frisk syra och hög
fruktighet med aromer av krusbär, fläder, honungsmelon, citrus och nässlor

8. Åhus Solaris 2020 Solaris
50 cl
fl 499 kr / gl 170 kr
Ett torrt, friskt vitt vin gjort av solarisdruvor. Fruktig, mycket frisk smak med inslag av vinteräpplen, örter och
citrusskal.
9. Snårestad Cuvée Cabernet Cortis, Siramé

2015

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.
Moget men går att lagra.

10. Skepparps GP Rött 2020 Rondo, Cabernet Cortis
50 cl
fl 399 kr / gl 140 kr
Ett ljust, lätt rödvin som gärna serveras lätt kylt. Här finner du toner av lingon, bjärnbär och hallon. Doft av
skog och röda bär. Lång och fint avslut.
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Våra Tap-viner alltid på glas
Vita

Arilds Solaris

99 kr

Arild Barrique

160 kr

Arild Blanc de Noir
Chardonnay Christophe Couqard

125 kr
130 kr

Rose´

Arild Pinot Noir Rosé

99kr

Röda

Grenache Christophe Couqard.

130 kr

Arild Pinot Noir

185 kr

Arild Cabernet Cortis Reserve-19
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160 kr
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