
 
 

 

Röda Viner 75cl 

Painter Bridge, Zinfandel 

Central Coast, Kalifornien, USA   419:- 
Den mörka färgen bjuder in till tonerna av röda och mörka bär, så som 
hallon och björnbär. Därtill kommer tonerna av rostat kaffe och choklad 
vilka kommer från eken. Tanninstrukturen är väl balanserad med vinets 
fruktiga fyllighet och syran agerar med en uppiggande fräschör.  

Grillat, nötkött och sotade grönsaker, där har ni biffen till denna ståtliga 
varelse.  

 

Condado de Oriza Reserva, Tempranillo 

Castillo y Leon, Spanien   459:- 
Den rubinröda färgen med inslag av bruna toner, visar ett komplext vin med 
mörkfruktiga toner av körsbär, björnbär och torkade plommon samt 
lagerblad. Rostat cederträ, vanilj samt kryddor träder fram i eftersmaken 
som är ihållande. Tanninerna är i balans med syran, vilken adderar fräschör 
till detta mörkfruktiga vin.  

Avnjutes bäst till grillrätter och örtmarinerat kött.  

 
 

 

 

 



 
 

Do Ut Des 2009, Merlot, Sangiovese, Cabernet Sauvignon 

Toscana, Italien   559:- 
Mustig och kryddig doft som stöds av svarta körsbär, mosade skogsbär och 
chokladiga fattoner. Smakrikt generöst, nyanserat mörkfruktigt och 
strukturerat vin med snyggt mörkchokladigt och körsbärsfriskt avslut. 

Härlig toscansk pavva till grillade kötträtter av fläsk, lamm och nöt, burgare 
men även grytor och stekar. Smakrika vegetariska grytor med bönor. Ostar 
av medelstyrka och chark. 

 

Domaine Chante Cigale 2012, Grenache, Syrah, Mourvèdre, 
Cinsault 

Châteauneuf-du-Pape, Frankrike 499:- 
Tät röd färg, fyllig smak med inslag av viol, plommon, körsbär, skog, ceder 
och peppar.  

Vinet kan sparas många år men är fullt njutbart nu till smakrika rätter av 
nöt, fläsk, gärna grillat eller mustiga grytor. 

 

Amarone Della Valpolicella, Corvina, Rondinella, Cabernet 
Sauvignon 

Veneto, Italien    799:- 
Fyllig, rik smak av mörka bär, torr choklad, körsbär. Fina toner av fat och 
trevlig friskhet och värme. Den långa eftersmaken har toner av tobak. 

Passar till smakrika, mustiga rätter av välhängt nötkött och kraftigt vilt, 
gärna med svamp. 

 

 



 
 

 

Falcon`s Perch, Pinot Noir 

Central Coast, Kalifornien, USA  489:- 
Detta härligt röda vin bjuder på tonerna av mogen jordgubbe tillsammans 
med andra röda bär, plommon och björnbär. Därtill kommer nyanser av 
rostad vanilj från ekfaten. Detta fylliga vin håller sig långt in i eftersmaken 
och syran gör att frukten känns fräsch i gommen.  

Kyckling är moset på grädden, fantastiskt kombination.   

 

Domaine Le Colombier, Grenache & Mourvèdre  

Vacqueryas, Rhône, Frankrike  449:- 
Fylligt, extraktrikt vin, med massor av härlig, mörk frukt, vitpeppar, kryddor 
och kakao. Mycket bra balans mellan runda tanniner och fräscha fruktsyror.  

Bruksröd fransman till BBQ-rätter på fläsk eller korv, pasta bolognese, anka 
samt tomat- och olivpizza. Medelhårda fårostar, krämiga getostar är tiptop 
kompani, om ni får chansen.  

 

Cuatro Pasos Black, Mencia 

Bierzo, Castillo y León, Spanien  439:- 
Smaken är varmfruktig med mörka bär, mörk choklad och rostade 
kaffetoner med en balanserad syra och välintegrerad rostad ek.  

Magnifik till rött och vitt kött såsom smakrik fågel och kalv, lättare viltkött 
(rådjur) gärna med krämigt sås och tillbehör som adderar sötma. Bra röding 
till grillad fisk också.  

 

  



 
 

 

Kaesler, Cabernet Sauvignon & Petit Verdot 

Barossa Valley, Australien  539:- 
Söt läcker frukt, fin syra och en drömmande struktur. Eftersmaken bjuder 
en spännande blandning av mörka frukter och bär med julkryddor, lakrits 
och choklad.  

Passar till grillade biffar, vilt, gärna med sötare tillbehör och rostade 
grönsaker. Fabulös med ostar! Ett härligt vin att värma sig med. 

 

Chêne-Vieux Cuvée Première 2011, Merlot & Cabarnet 
Sauvignon 

Puisseguin Saint-Émilion, Frankrike 449:- 
Härlig utvecklad doft av plommon, höstlöv, blåbär och svarta vinbär. Ädelträ 
och dominikanska cigarrer. Fylligt vin med mogna tanniner fullmatat med 
plommon, kakao och ceder. Nyanserat avslut.  

Passä till vilt, nöt och lammkött. Stekar, sadlar eller racks. Klarar mycket i 
tillbehörsväg, även hetta! Ett slottsvin för husvagnsresenären.  

 

  



 
 

 

Clos St Jean Tradition 2015, Grenache, Syrah, Mourvedre, 
Cinsault, Vaccarèse och Muscardine. 

Chateauneuf-du-Pape, Frankrike  739:- 
Inbjudande nyanserad doft av röda bär, fransk örtighet, kött och peppar. 
Rödare renare och mer intensiv än vanligt, silkigare tanniner än någon 
tidigare årgång och lager på lager med smaker i en polerad och balanserad 
stil. Stor och kryddig.  

Går hem i stugorna tillsammans med grillat kött, smakrika grytor, vilt och 
lamm, även smakrika fåglar. Medelhavsinspirerade grönsaksrätter där 
tomat, paprika och aubergin är tongivande. Ostar och chark. 

 

Il Poggione Rosso di Montalcino, Sangiovese 

Montalcino, Italien   519:- 
Finstämd doft av körsbär och klarbär i alla former med inslag av högoktanig 
mörk choklad och kryddor. Ljuvligt körsbärsfriskt, silkigt fruktigt snyggt 
bygge med en skvätt Maraschino och tranbär som tveklöst sätter Toscana 
som avsändare. Frapperande långt savoröst friskt avslut med old school-
sandiga tanniner i avslutet.  

Underbart och silkesrent till grillade kalvkotletter med färsk salvia, Iberico 
Secreto med en skarp och varm tomatsalsa med kapris och schalottenlök. 
Vegetariska rätter, pesto, oliver, nötter aubergineröror. Ugnsstekt kalkonlår 
inlindad med rosmarin och bönragu med pancetta, milda kittostar och 
gorgonzola. Ruggigt snygg mini-brunello. 

 

  



 
 

 

Bodegas Thesaurus Dorivm Selección de la Familia Reserva, 
Tempranillo 

Ribera del Duero, Spanien  539:- 
Vinös doft packad med mörka bär, blodapelsin, örter och mörk choklad. 
Tight fokuserad höghöjdsfrukt med bra syra som skapar en intressant 
spänning i vinet. Lång fin eftersmak som radar upp alla doftintryck. 

Passar till hjärtlig och värmande mat, både rustik eller elegant anrättad. 
Grillat hängmörat nötkött med rotsaker, bakat i ugn samt gratinerat med 
chevre och nötter/frön. Underbar till manchego och chorizo. 

 

Jordi Miró Ennak, Grenache, Tempranillo, Merlot, & Carignena 

Jordi Miró, Spanien   449:- 
Rödbärig doft som påkallar din uppmärksamhet, fina stråk av örter, 
blommor och plommon. Vinet är livligt friskt och som ett samtal, jordgubbar 
körsbär och röda vinbär pratar högst och de mörka sticker emellan med 
kommentarer. Vinet har ett skönt flow, helt rent och med ett litet sting från 
Carignan i eftersmaken som för att säga jag var här!  

Magnifikt till rätter med kyckling, kalv och fläsk. Kyld till vit fisk och grillad 
bläckfisk. Pastarätter, pizzor och friterade smårätter och grönsaksröror.  

 

  



 
 

 

Andrew Murray Tous les Jours, Syrah 

Santa Ynez Valley, Kalifornien, USA 499:- 
Doft av svarta bär, lila blommor, kött och rökta charkuterier med ett stråk 
av nybryggt kaffe. Frisk syra, fyllig kropp med massor av charkuterier, 
svarta körsbär och peppar. Finkorniga tanniner ger struktur.  

Robust amerikanare som passar till valfritt kött, nöt, älg, hjort och ren. 
Stekt, grillat eller gryta. Klarar många bråkiga tillbehör och vinet passar 
även till ostar och småplock. 

 

Turley Juvenile, Zinfandel 

Kalifornien, USA    649:- 
Mörk blåröd färg. Intensiv doft av nykrossade svarta vinbär, svarta körsbär, 
hallon och mörk choklad. Koncentrerat fylligt vin med frisk syra och en 
stabil tanninstruktur som ger ryggrad till den solmogna frukten. Lång 
avslutning som bjuder på nypon och kryddor.  

Öjöj, här gäller smakrika kötträtter, gärna med inslag av blåbär, svarta 
vinbär eller andra söta bär. Passar perfekt tillsammans med olika barbecue-
såser och chili. 

 

  



 
 

 

Flora Springs 2014, Cabernet Sauvignon 

Napa Valley, Kalifornien, USA  799:-   
 
Stolt komplex doft av en klassisk omfångsrik Napa Cab som en dyning av 
blåsvarta bär, ceder, sandelträ kryddor och högoktanig mörk choklad sveper 
den in och tar för sig av dina sinnen. Smaken trycker till med struktur, 
koncentration och en polerad tuggbar fruktighet. Lång nyanserad eftersmak.  

Passar till smakrika rätter av nötkött som t. ex grillad T-bone steak eller vilt, 
gärna ren med rotsaksrätter eller matiga sallader med svamp eller krämiga 
potatisgratänger. Grillat kött med rubbs eller glacer. Tänk stort amerikanskt 
eller norrländskt. Inget lall, vinet är stort! 

 

Préphylloxeriques 2011, Tannat & Pinenc 

Saint Mont, Frankrike   2995:- 
Redan 1871 planterades vingården som ger druvor till Les Vignes 
Préphylloxeriques. Vinrankorna överlevde den ökända vinlusens härjningar, 
då i övrigt hela Europas vingårdar slogs ut. På grund utav av lusen 
(Phylloxera) är de flesta vinrankor idag inympade på amerikanska rotstockar 
som är resistenta. Dessa är inte lika långlivade som vinrankor med egna 
rötter.  

Les Vignes Préphylloxeriques 2011 framställs av druvorna tannat och 
pinenc från oympade vinrankor i vinregionen Saint-Mont, Frankrike. 
Vingården Sarragachies är skyddad som historiskt monument av Franska 
myndigheter. Bländande till nöt och vilt, som gryta eller grillat med en 
krämig potatis- och rotfruktsgratäng till. Lyx, lyxigare, Préphyllo.  

  



 
 

 

Vita Viner 75cl 

Mash Pitt 2014, Gruner Veltiner, Sauvignon Blanc, Chardonnay  

Burgenland, Österrike  549:- 
Ung sprittande öppen fruktig doft av mandarin, färsk ananas, mineral, 
citruszest och örtkryddor. Rent fruktigt friskt vin med krispig syra. Härliga 
tropiska frukttoner, päron, citrus och massor av mineraler.  

Sparris! Även passande till fisk, skaldjur och löjrom, gärna fet fisk som lax. 
Rå fisk och skaldjur utmärkt till det japanska köket. Utmärkt på egen hand 
som en krispig aperitif.  

 

Mikkeller/Meirer Beer Geek, Riesling  

Mosel, Tyskland/Danmark  399:- 
Vin för biranördar. Fräsch, fruktig semi-torr riesling from the valley of Mosel. 
Melon och mineral löper som en tråd genom vinet.  

Grymt vin på egen hand, annars är skaldjuret nära till hands.  

 

Martin Codax, Albarihnõ 

Galicien, Spanien   449:- 
Härligt frisk och fyllig smak med toner av gröna äpplen, citrus, marsipan och 
en mineralig frisk syra. Elegant och finessrikt. 

Detta är Spanien och därmed även Syltans självklara vin till skaldjur! Prova 
även till ljusa kötträtter och milda ostar. 

 



 
 

 

Domaine de Vauroux Chablis 1er Cru Montmains, Chardonnay 

Bourgogne, Frankrike   609:- 
Frisk och fruktig smak av nyskördade äpplen, citruszest och med elegant 
inslag av krispiga mineraler.  

Passar utmärkt som aperitif samt till fisk och skaldjursrätter. 

 

Gayda Flaying Solo, Grenache Blanc 

Pays D'Oc, Frankrike   399:- 
Glad doft av persikor, vita blommor, gröna äpplen och röd grapefrukt. 
Smaken är fruktig ren och återkopplar till doften på ett övertygande sätt. 
Eftersmaken är lång och vinets kropp är medelfyllig. Passar till många rätter 
såsom fisk, skaldjur, ljusare kött och fågel. Även till sallader pasta, pizza och 
paj. Klockrent plockmats- och buffévin och till vegetariska rätter. Och i 
baren!  

 

Blankbottle - Moment of Silence, Chenin Blanc, Grenache Blanc, 
Viognier 

Wellington, Sydafrika   499:- 
Stor härlig doft av gulgröna tropiska frukter, citrus, rostade frön, nötter, kex 
och vita blommor. Smakrikt, voluminöst och sfärisk fruktigt vin med en 
enormt lång och komplex eftersmak.  

En vit drottning till krabbor med lime aioli, grillad hummer och musslor. 
Vegetariska och veganska mustiga rätter. Småplock, pizzor och pajer. 

 

  



 
 

 

Cypress Vineyards, Chardonnay 

Central Coast, Kalifornien, USA  419:- 
Vinets halmgula färg bjuder in till intensiva toner av tropisk frukt, stenfrukt 
så som nektarin och persika. Därtill kommer även citrus av grapefrukt och 
apelsin. Fylligheten lyfts av den finstämda eken som håller i sig långt in i 
eftersmaken. Syran är befintlig och ger en balans till eken och frukten. 

Avnjutes till rätter av fetare fiskar eller lättare rätter av kyckling. Underbar 
att i glaset nu, men klarar ett par års lagring på flaska. 

 

Bogle, Chardonnay 

Central Coast, Kalifornien, USA  469:- 
Inbjudande doft av gröna äpplen, citronpaj, smör och rostade nötter. 
Smaken är elegant och generöst fruktig och frisk. Krämig frukt och livlig syra 
avslutas med lätt rostad nyans. 

Strålande till grillade eller stekta fiskar och smakrika skaldjursrätter. Grillad 
tonfisk med mangosalsa är en annan hit. Enligt kökspojke Sonefors är vinet 
helt sinnessjukt till Caesar-sallad.  

 

Ojai Kick on Ranch, Riesling  

Santa Barbara County, Kalifornien, USA 579:- 
Mångfacetterad doft av citrusfrukter, aprikoser, blommor och mineral. En 
herrejösses riesling med brutal syra, expansiv och fyllig. Lime i drivor, 
aprikoser, nektariner och oceaniska influenser ger en läcker sälta i 
eftersmaken. 

Brutalt till kaxig och busig mat med influenser från hela världen. Fisk och 
skaldjur med friska tillbehör, ceviche, chilihetta. Rökt fisk med potatissallad. 



 
 

 

Lynmar Russian River, Chardonnay 

Russian River Valley. Kalifornien, USA 669:- 
Stor lyxig och sensuellt kryddig doft med nyanser av ananas, persika, 
vaniljstång och åldrad Martnique Rhum. Smör, nötter och croissant. Fyllig, 
krämig och citronfrisk historia med tydlig fatkaraktär. Eftersmaken är lång 
och återspeglar doftintrycken på ett behagligt sätt. 

Ljuvliga gatan till feta grillade fiskar, gärna ackompanjerade av smörsås och 
kanderade nötter. 

 

Rosévin 75cl 

Dani Rosé EKO, Blauer Zweigelt, Cabernet Sauvignon, Merlot 

Niederösterreich, Österrike  395:- 
Ungdomlig och bärig doft med inslag av röda bär och citrusfrukt. Torr, frisk 
och fruktig med toner av hallon, röda vinbär, smultron, blodapelsin och 
lime. 

Den lätta rödingen går på räls som apéritif, till kycklingfilé med ångkokade 
grönsaker, vårsallad med späda blad, blommor och färskost, grön bönsallad 
med fetaost, mynta och rostade hasselnötter, jordgubbscarpaccio med 
mozzarella och basilika. 

  



 
 

 

Bubbel 75cl & 20cl 

Prosecco Treviso Brut EKO 75cl, Glera 

Veneto, Italien    399:-  
Fruktigt, ren, fräsch doft av gröna päron, krusbär, vita persikor och 
smultron. Medelfyllig, elegant, fräsch, fruktig smak av gröna päron, persika, 
citrus, grapefrukt och mineral. Rik mousse med små bubblor och fräscht 
slut.  
Ett bubbel att gå loss till som aperitif, till grillad fisk och väloljade skaldjur. 

 

Prosecco Treviso Extra Dry EKO 20 cl, Glera 

Veneto, Italien    119:- 
Fruktigt, ren, fräsch doft av krusbär, vita persikor och smultron. Medelfyllig, 
fräsch, fruktig och insmickrande smak av citrus, päron, persika och mineral. 
Rik mousse med små bubblor och fräscht slut. 

Klassisk italiensk aperitif, till naturella skaldjur, risotto med gröna ärter eller 
färska kronärtskockor, grillad fisk serverad med citron. 

 

  



 
 

 

Champagne 75cl 

Moët Chandon Brut Imperial, Pinot Noir, Chardonnay, Pinot 
Meunier 

Champagne, Frankrike   1995:- 
Klassikernas klassiker. Har du inte provat denna så är det dags nu!                  
Fruktig, nyanserad doft med inslag av ljust bröd, gula plommon, mineral och 
citrus. Mycket frisk och fruktig smak som kittlar njutningsfullt i gombenet 
med inslag av ljust bröd men också gula äpplen, mineral och blodapelsin.  

Serveras som aperitif eller till rätter av fisk, skaldjur, ljust kött eller fågel. 
 


