Gör din egen vinprovning!
Välj 3 viner (5 cl/glas) för 200 kr Dessa viner säljs per glas denna vecka
1. Lottenlund Lotima Roselyn 2020, 75% Cabernet Cortis, 25% övriga
fl 550 kr / gl 140 kr
Detta ljusrosa vin har en utpräglad härlig doft av blodgrape och smaker av sommarens röda bär, lång och
fin eftersmak..
2. Fredholms Lycka Siramé

50 cl

fl 499 kr / gl 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.

3. Fredholms Elsa Solaris 2019

50 cl

fl 499 kr / gl 170 kr

Musten har maccererat i 15 timmar innan press inleddes. Detta för att få ett något fylligare vin. 1/3 av
vinet har jäst på nya ungerska ekfat. 2/3 har jäst på ståltank. Vinet har sedan vilat på ståltank i 6 månader.
Fruktig och medelfylligt med inslag av passionsfrukt, ananas, fläder och mineral

4. Arild Blanc de Noir Pinot Noir
endast per glas 125 kr
Från de unga Pinot Noir stockarna, ett runt och smakrikt vin. 70% jäst på ståltank och 30% på fransk barrique
I 6 månader. Blommiga dofter, äpplen och rostad mandel och smaker av citrus, honung och passionsfrukt.
5. Domän Sånana 2020 Solaris, Muscaris
fl 550 kr / gl 140 kr
Torrt vitt vin med dofter av tropiska stenfrukter. Välbalanserat friskt vin och mjuk munkänsla,
fina smaker av citrus och fläder.
6. Klagshamns Lill-Harald Solaris

fl 685 kr / gl 175 kr

Fruktig, nyanserad, mycket frisk smak med fatkaraktär, inslag av gula plommon, äpplen, nötter, kryddor, smör och
citrus. Detta är vin från årgångarna 2016 och 2017.

7. Arild Pinot Noir

endast per glas 185 kr

100% Pinot Noir, lagrat i nya franska barriquer 11 månader. En fin rubinröd färg med aromer av jordgubb, viol och lite
skogiga toner. En lång eftersmak med toner av vanilj och kola.

8. 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.
9. Klagshamn Balders Blod Reserv 2018 Rondo, Cabernet Cortis
fl 765 kr / gl 190 kr
Lagrat på amerikanska ekfat 21 månader. Smak och doft av söta körsbär, lingon, viol och friska
jordgubbar.
10. Arild Cabernet Cortis Cabernet Cortis,
endast per glas 140 kr
Ett ljust rött vin av druvan Cabernet Cortis. Fina dofter av ek och röda bär, mjuka tanniner och fin
munkänsla.
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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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