// Champagne
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Taittinger, Brut Réserve
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1160: -

NV

Delamotte NV Blanc de Blancs
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NV

Louis Roederer, Brut Premier
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// Mousserande

NV

Château Fuissé,
Crémant de Bourgogne Brut

765: -

110: -

NV

Ferrari, Brut Organic

575: -

85: -

2017

Dignitat Cava, Brut Nature

385: -

55: -

// Vitt Vin

2019

Leitz Magic Mountain,
Rüdesheimer Riesling Trocken

555: -

95: -

2019

Askesäng, Kullabergs Vingård

1040: -

175: -

2018

Chablis, Le Domaine d'Henri Chablis

765: -

130: -

// Rött Vin
2016

Calera, Ryan Vineyard Pinot Noir

1550: -

310: -

2018

Felton Road, Bannockburn Pinot Noir

1115: -

225: -

2017

Penfolds Kalimna Bin 28, Shiraz

890: -

175: -

2017

A Christmann, Spätburgunder

750: -

150: -

2019

Tavel Rosé, E. Guigal

570: -

95: -

2019

Whispering Angel

765: -

130: -

2019

Miraval, Famille Perrin

650: -

110: -

// Rosé

// Champagne
NV - Taittinger, Brut Réserve
Årets Nobelchampagne är Taittinger Brut Réserve!
Champagne Taittinger och Fondberg har äran att leverera champagnen till årets
Nobelfestligheter. Gästerna under banketten i Blå Hallen får i år njuta av
Champagne Taittingers signaturcuvée Brut Réserve till förrätten, pressad och torkad
jordärtskocka, serveras med kålrabbiblommor smaksatta med ingefära samt mildrostad
kålbuljong, signerad Tom Sjöstedt.
Champagne Taittinger Brut ReserveChampagne Taittinger, med anor från 1700-talet, är
ett av få större champagnehus som ägs och drivs av familjen vars namn pryder
etiketten. Chardonnaydruvan är ett dominerande inslag i husets stil, som
karaktäriseras av lätthet, elegans och friskhet. I Taittinger Brut Réserve ingår
druvor från mer än trettiofem olika växtplatser i Champagne. Efter jäsning och
buteljering har vinet lagrats ytterligare fyra år på jästfällningen och utvecklat
en elegant smak och doft med inslag av brioche, gröna och röda äpplen, citrus och
mineral.

NV - Delamotte NV Blanc de Blancs
Grand Cru 'Le Mesnil-sur-Oger' Nyanserat med inslag av mogna citrusfrukter, vita
blommor och brioche. Ett torrt, elegant och friskt vin med härligt gräddig mousse
och toner av grönt äpple, citrus, grädde och brioche.
Grundaren av Champagne Delamotte var fast övertygad om att ”en stor Champagne är
först och främst ett stort vin”.
Delamotte är systerhuset till Champagne Salon, kanske världens sällsynta Champagne.
Vinnare av en guldmedalj på The Drinks Business, Champagne Masters 2019

NV - Louis Roederer, Brut Premier
Rikligt belönad champagne: Hyllad cuvée från det familjeägda champagnehuset. Högst
rankad 2020! VÄRLDSMÄSTARE 2019: Vi har en världsmästare på topplistan: Louis
Roederer Premier Brut får Guldmedaljen i "The Champagne & Sparkling Wine World
Championships 2019", som avgjordes 4 november 2019.
Champagnen hyllas också stort i Sverige, se alla höga betyg i vår guldruta ovan.
Louis Roederer Premier Brut är alltså ett säkert val: Att njuta av och att ge bort
som present.
Champagnen är en blend av Pinot noir 40%, Chardonnay 40% och Pinot meunier 20%. De
noga utvalda druvorna, kommer från sex års skördar, varav en del fatlagras.
Resultatet är en frisk och fyllig champagne med fin, lång smak. Lika god som drink,
som till eleganta fisk- och skaldjursrätter.
Champagnehuset ägs fortfarande av familjen Roederer. Säkerligen en förklaring till
den höga ambitionen och de goda resultaten.
Louis Roederer framställer också den omtalade prestige-champagnen Cristal som också
får flera guldmedaljer 2019.

// Mousserande
NV - Château Fuissé, Crémant de Bourgogne Brut
Torr, frisk, fruktig med fin och livlig mousse. Inslag av citrus, persika, rostat
bröd och örter. Välbalanserad fräsch och något krämig avslutning.

NV - Ferrari, Brut Organic
Italienskt mousserande vin framställt med champagnemetoden – Trento DOC: Topprankas
2020!
Ferrari Brut får höga expertbetyg och rankas därför på topplistan. Vinet tillhör de
främsta av Systembolagets samtliga Mousserande viner.Ferrari Brut Organic har en
komplex och elegant, fruktig och frisk doft av gula äpplen, citrus och mineral med
undertoner av rostat bröd, sötmandel och nougat. Vinet är torrt och passar som
aperitif eller till lättare rätter av fisk och skaldjur.

2017 - Dignitat Cava, Brut Nature
Torr, ekologisk Cava– Topprankas 2020!
Dignitat Cava får sammanlagt mycket höga expertbetyg. Vinet tillhör de absolut
främsta – av Systembolagets samtliga Mousserande viner; Cava, Cap Classique,
Crémant, Franciacorta, Spumante och Trento DOC.
Smak: Torr (endast gram 3 socker per liter), fruktig och fräsch med fin sammetslen
mousse och balanserad syra. Inslag av citrus, gröna äpplen, kex och mineral. Lång
eftersmak.
Doft: Fräsch och friskt ren doft av äpplen, päron, citrus samt mineral.
Passar till: Festliga tillfällen som välkomstbubbel, till tapas, oliver, chips och
salta tilltugg. Perfekt som matvin till skaldjur och fisk och som vardagsbubbel.
Serveringstemperatur: Ca 8-10°C.
Producentinfo: Josep Masachs drivs av 4e generationens familjemedlemmar med Alex
Ruiz Masachs som chefs-vinmakare. Druvor planterades hos familjen på de kalk- och
mineralrika jordarna redan under romartiden. De 150 hektaren, varav 50 är
ekologiska, trivs i det tempererade klimatet i Vilafranca de Penedès i hjärtat av
Katalonien, bara 5 mil väster om Barcelona.
Grundaren Josep Masachs hade vingården "Dignitat" som sin favoritgård och ansåg att
gårdens bästa druvor växte där. Dignitat Cava Brut Nature är således en Special
Réserve.

// Vitt Vin
2019 - Leitz Magic Mountain, Rüdesheimer Riesling Trocken
Fruktig och fyllig av hyllad producent, Rheingau, Tyskland – Topprankas 2020!
Leitz Magic Mountain Riesling, i nya årgången 2018, får har direkt mycket höga
expertbetyg.
Vinet tillhör det yppersta toppskiktet, av Systembolagets alla 128 vita viner i
priskategorin.
Torr, frisk och nyanserad Riesling. Lätt spritsig, äppelton. Fruktig och
mineraldriven med inslag av gul stenfrukt, päron, örter och citrus. Lång
avslutning.

2019 - Askesäng, Kullabergs Vingård
Nyanserad, fruktig, mycket frisk smak med inslag av fat, gröna äpplen, kryddor,
krusbär och citrus. Serveras vid 10-12°C till smakrika rätter av fisk eller till
ljust kött.
Våra första lanseringar från årgång 2019 har tagits väl emot. Lyckeri 2019 och Rosé
2019 släpptes den 1 juni i det lokala sortimentet på Systembolaget. Askesäng 2019
lanserades i det exklusiva sortimentet 23 juni, ett vitt vin med stor karaktär
gjort på jungfruskörden från vårt nya fält av Souvignier Gris. Jäsning och lagring
i tre månader på stora ekfat vilket ger en djup underliggande ekfatskaraktär som
varligt balanserar fruktigheten i vinet.
Alf Tumble i Dagens Nyheter skriver så här:
”Askesäng är ett nytt vin från Kullabergs som prismässigt hamnar mellan
prestigevinet Immelen och det enklare Lyckeri. Det görs på lejonparten Souvignier
Gris som uppfostrats i stora franska ekfat med lyckat resultat. Fylligt och
sofistikerat. Mindre aromatiskt än Solaris men med samma klipp i syran.”

2018 - Chablis, Le Domaine d'Henri Chablis
Michel Laroche är en legendarisk vinproducent i Chablis. Han byggde upp sin
vinfirma från scratch till en stor vinkoncern med vingårdar på tre olika
kontinenter. Sedan sålde han vinfirman. Nu har han gett sig in i leken igen.
Laroche har startat en ny vingård under namnet Domaine d’Henri.
Tillverkad av druvor från vinrankor planterade 1988, 1989 och 2001. Vinifierad i
rostfria ståltankar. Serveras vid 12-13 grader som aperitif eller tillsammans med
ostron, skaldjur, grillad fisk och charkuterier.

// Rött Vin
2016 - Calera, Ryan Vineyard Pinot Noir
Caleras Pinot Noir Ryan Vineyards ligger i Gavilan-bergen 25 mil öster om Monterey
Bay. Platsen valdes för sina kalkstensjordar och perfekta klimat. På en
genomsnittlig höjd av 2 200 fot är det bland de högsta och coolaste vingårdarna i
Kalifornien.
Röda och mörka bär såsom körsbär, vinbär, björnbär och plommon. Kryddiga inslag av
salvia, timjan och vanilj samt toner av cederträ, flinta och integrerade,
finkorniga tanniner.
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2018 - Felton Road, Bannockburn Pinot Noir
Felton Road Bannockburn Pinot Noir Felton Road, som anses vara en av de bästa
producenterna i Central Otago. Vinmakaren Blair Walter har varit hos Felton i
nästan 20 år och är en stor förespråkare för det ekologiska och biodynamiska
tänket.
Förförisk doft av rosor, viol, röda bär och kryddor. Mjuk och silkig tanninstruktur
tillsammans med vildhallon, krossade örter och en lätt fatkrydda ger ett komplext
vin med lång avslutning.

2017 - Penfolds Kalimna Bin 28, Shiraz
Bin 28 är ett typexempel på en Australiensisk Shiraz från ett varmt klimat –
fruktig och robust med generösa smaker. Vinet gjordes första gången 1959 och är
namngivet efter den berömda vingården Kalimna i Barossa Valley som köptes av
familjen Penfolds år 1945.
Ett läckert vin där shirazdruvan ger nyanserad, aromatisk doft av rosépeppar,
vanilj, plommon, söt lakrits, tobak och fat. Smakrikt, eldigt och generöst med rund
syra och kryddig fruktkoncentration där doftens ingredienser kommer igen.

2017 - A Christmann, Spätburgunder
Örtigt stiltypisk pinot noir från Tyskland! Druvorna till Christmann Spätburgunder
kommer huvudsakligen från vingården Eselshaut i närheten av byn Mussbach. Dessutom
ingår druvor från den inledande skörden av de tidigast mognade druvorna i
toppvingårdarna Ölberg och Idig. Christmann odlar sina vingårdar biodynamiskt med
minimal filtrering och chaptaliserar aldrig sina viner. Druvorna skördas för hand
med ett lågt skördeuttag. Musten jäser med skal i tre veckor med hjälp av naturlig
jäst. Vinet lagras sedan ett år på andra och tredjeårs barriquefat av ek från Pfalz
och en kort tid på ståltank före buteljering. Vinet är ofiltrerat.
Medelfyllig, elegant och smakrik med bra frukt och kryddigt inslag av fat och
hallon, god nyansrik eftersmak.

// Rosé
2019 - Tavel Rosé, E. Guigal
Tavel är en appellation som bara innefattar roséviner och anses av många vara
ursprunget till vinstilen, och ha de bästa rosévinerna. Som allt annat firman
Guigal gör är även deras rosévin seriöst. Rankornas snittålder är 25 år och det är
en klassisk sydfransk blend av 60% Grenache, 15% Cincault, 10% Clairette, 10% Syrah
och 5% blandade druvor. Vinifiering Druvorna ligger med skalkontakt under natten
och dras sedan över till ståltank.
Ett fylligt och strukturerat rosévin med en mörk laxrosa färg. Ursprungstypiskt med
stor bärighet, sydfranska florala inslag och ett örtigt avslut.

2019 - Whispering Angel
Côtes de Provence, Frankrike, Grenache, Cinsault, Rolle, Syrah och Tibouren
Sacha Lichine köpte 2008 egendomen Château d’Esclans nere i Provence. Den 267
hektar stora egendomen ligger strax norr om Fréjus i närheten av Medelhavskusten
sydväst om Cannes och ropades in för 13 miljoner euros. Ambitionen var att
producera roséviner av högsta kvalitet och det kan man lugnt säga att han har
lyckats med. Whispering Angel blev minst sagt en fullträff, ett vin som nästan har
fått en slags kultstatus i rosévinsvärlden. Hyllningar och höga poäng i media har
översköljt vinet och Sacha sedan lanseringen.
Ljus rosa färg. Doft av bär och örter, elegant torr smak med inslag av smultron,
hallon, citrus, mineral och örter, frisk lång eftersmak. Utmärkt som aperitif/
sällskapsdryck och till sallader, färska skaldjur och lätta rätter av fågel.

2019 - Miraval, Famille Perrin
Famille Perrins historia börjar med Château de Beaucastel i distriktet Châteauneufdu-Pape där de under flera generationer framställt några av världens främsta viner.
De arbetar sedan1974 efter biodynamiska principer och är en av få producenter som
odlar samtliga av de 13, i Châteauneuf-du-Pape, tillåtna druvorna. Familjen Perrin
äger vingårdar runt om i hela södra Rhônedalen under etiketten Famille Perrin. De
har även två projekt i form av prestigeegendomen Domaine du Clos des Tourelles i
Gigondas och egendomen Miraval i Provence vilken de driver tillsammans med Angelina
Jolie och Brad Pitt.
Bärig, mycket frisk smak med inslag av smultron, örter, vattenmelon, hallon,
raberber och citrus. Serveras vid 8-10°C till rätter av fisk, sallader eller till
kyckling, eller som sällskapsdryck.

