
Vin
De röda

röda viner glas Flaska

Miopasso Primitivo
Italien, Puglia. Druvor: Primitivo 100 %  
Robust men samtidigt en mjuk och silkeslen primitivo. Doften är rik på mörk 
frukt med inslag av björnbär och körsbär. I smaken finns mörka bär, plommon 
och choklad. 

75:- 359:-

Stonebarn Merlot 
USA, Kalifornien. Druvor: Merlot 100 %  
Fruktigt och smakrikt vin med doft av hallon, mörka bär och kryddor. Balan-
serad smak av körsbär, svarta vinbär och toner av ekfat med en lång, elegant 
avslutning.

399:-

Polesio ekologisk 
Italien, Marche. Druvor: Sangiovese 100 %  
Färgen är djupt rubinröd och vinet har en fruktig och aningen blommig bouquet 
med inslag av plommon, hasselnötter, styvmorsviol och nypon. Fyllig och fruktig 
i smaken med balanserade tanniner och ett runt avslut.

95:- 465:- 

Canepa Cabernet Sauvignon Novisimo 
Chile, Central Valley. Druvor: Cabernet sauvignon 85 % carmenere 15% 
Rubinröd färg. Doft av röda frukter, choklad och torkade plommon. Smak av 
mörka bär, lakrits, choklad och örter. Strukturerad kropp med en långvarig finish.

85:- 405:- 

Le Miccine Chianti Classico 
Italien, Chianti. Druvor: Sangiovese 85 %, Malvasia Nera Colorino 15 %  
Rubinrött vin med tydlig frukt och inslag av mineral och plommon. Efter 12 
månader på franska ekfat har vinet en delikat fatkaraktär som inte tar över för 
mycket av vinets frukt och fräschör.

95:- 465:-

Invivo Pinot Noir 
Nya Zeeland, Central Otago. Druvor: Pinot Noir 100 %  
Doft av varma körsbär, rostad espresso och färska plommon. Smaken följer se-
dan upp med en generös fyllighet rik på körsbärs- och vinbärstoner. Ett kraftigt 
och smakrikt vin med mjuka och lena tanniner.

115:- 569:-

Ripasso Palanca 
Italien, Valpollicella. Druvor: Corvina Veronese 70 % Rondinella 25 % Corvinone 5% 
Djup rubinröd färg. Intensivt fruktig och kryddig doft med viss utveckling, inslag 
av torkade körsbär, plommon, örter, choklad och vanilj. Smaken är intensiv, 
komplex och fyllig, kryddig och fruktig med fatkaraktär samt inslag av  
plommon, torkade körsbär, vanilj och choklad. Långt balanserat avslut.

125:- 589:-

Alain Jaume, Champauvines 
Frankrike, Cotes du Rhone.  
Druvor: Grenache noir 70% Syrah 20% Mourvèdre 10%.  
Djup granatröd färg. Intensiv doft med toner av mald paprika, hallon, körsbärsli-
kör, vinbär och kryddor. Smaken är fyllig och koncentrerad med balans och 
struktur. Lång elegant eftersmak. Mer som en ”baby Châteauneuf-du-Pape” än 
en Côtes du Rhône.

565:-


