
 
 

RÖDA VINER 
 
Frankrike 
 
2014 Passion, 
Domaine du Roc 
Languedoc-Roussillion 
Syrah 
Familjen Åkerblads egen import. 
Fylligt, fruktigt med smak av mörka bär, 
charkuterier samt en aning pepprighet.  
Mjuka runda tanniner, lång eftersmak med 
balanserad ekfatskaraktär. 
575:- 
 
2013 Chambolle-Musigny, 
Bouchard Père & Fils  
Chambolle-Musigny, Côte de Nuits   
Pinot noir   
Byn Chambolle-Musigny har ett historiskt & 
utbrett rykte för sina högkvalitativa viner. 
Tillsammans med Vosne-Romanée samt Gevrey-
Chambertin anses byn producera några av de 
finaste Pinot Noir-vinerna på jorden. Detta vin 
levererar aromer av hallon, röda bär, kanel samt 
en viss rökighet. I gommen upplevs en mjuk & 
elegant smak efter lagring på franska ekfat i 
åtta månader, där svarta körsbär & hallonfrukt, 
med ton av fat är framträdande.  
1210:- 
 
2013 Château Grand Tayac Margaux, 
Château Grand Tayac 
Margaux 
Cabernet sauvignon, Merlot, Petit verdot 
Framträdande mognadstoner i doften med ton 
av kaffe, choklad & ceder. Fin tanninstruktur 
med balanserad syra efter tolv månaders lagring 
på franska ekfat.  
815:- 
 
2018 Châteauneuf du Pape Le Grand Pontal, 
Le Plan des Moines 
Chateauneuf du Pape, Côtes du Rhône 
Grenache, Mourvèdre, Cinsault 
Rhônedalen domineras av stenig & grusig jord 
samt en varm Mistral vind som sveper genom 
dalgången under sommarmånaderna. Kryddig & 
intensiv doft med ton av mörka röda körsbär, 
röd paprika & lagerblad. Smakrikt med inslag av 
moreller, lakrits & kakao. 
1020:-  
 

 
 
 
 
2019 Vigne de Jo (biologiskt),  
Domaine de Fontavin  
Rhône 
Grenache, Carignan, Caladoc 
Balanserad doft av röda bär med peppriga 
toner. Smakrikt, medelfylligt, harmoniskt vin 
med smak av björnbär, röda vinbär & hallon.  
495:- 
 
2017 Domaine La Croix Saint-Lauren 
Sancerre Rouge,  
Jöel & Sylvie Cirotte 
Sancerre, Loire 
Pinot noir 
Elegant, fruktig doft av röda sommarbär med 
arom av mogna björnbär, svagt rökigt te, 
kryddor & mineraler. Medelfyllig smak, med 
intensiv & generös fruktighet med toner av röda 
körsbär, hallon & mineraler. 
680:- 
 
2015 Château Louvie Saint-Emilion Grand 
Cru, 
J.J. Mortier & Cie  
Saint-Emilion Grand Cru 
Merlot, Cabernet Franc 
Klassisk Bordeaux-vinifiering med kontrollerad 
jäsning, där en fruktig nyanserad doft av 
plommon, svarta vinbär & vanilj framträder. 
Smaken är stam & fasetterad med hint av 
choklad, kaffe & ceder.   
575:- 
 
2013 Les Haldes de Luchey Pessac-Léognan, 
Château Luchey-Halde  
A.O.C Pessac-Léognan 
Merlot, Cabernet sauvignon, Cabernet franc, 
Petit verdot  
Druvorna skördas för hand & varje vingårdsdel 
jäses separat, för att sedan lagras i tolv 
månader på franska ekfat. Detta skapar ett 
utsökt vin med smakrika toner i gommen av 
björnbär, kaffe samt rostade fat.  
725:- 

 
 
 
 



 
  

Spanien 
 
2015 Yllera Crianza 12 mån, 
Bodegas Group Yllera 
Castilla y León  
Tempranillo 
Familjen Åkerblads egen import. 
Elegant fruktig doft med aromer av vanilj, 
kryddor & kakao. Medelfylligt vin med god 
balans av tanniner & syra. Smaken är len med 
toner av vanilj, tobak, kött & choklad. 
Eftersmaken är lång med en hint av ekfat.   
495:- 
 
2014 Yllera Vendimia Seleccionada 24 mån,  
Bodegas Group Yllera 
Castilla y León 
Tempranillo 
Familjen Åkerblads egen import. 
Intensivt rubinröd färg med intensiva arom av 
mogen frukt, svarta vinbär & vanilj. Fylligt vin 
med mjuka tanniner samt ton av mörka körsbär, 
lakrits, balsamvinäger & heta kryddor.  
725:- 
 
2015 Yllera Jesús Crianza, 
Bodegas Group Yllera 
D.O. Ribera del Duero, Castilla y León 
Tempranillo, Cabernet sauvignon, Merlot  
Familjen Åkerblads egen import. 
Ett intensivt vin i färg med uttryckande doft av 
plommon, svarta vinbär & blåbär. En fräsch 
smak av mogna tanniner samt en kryddighet 
som följs av en lång eftersmak av balanserad 
syra & rik mineralitet.  
975:-  
 
2011 Yllera Dominus, 
Bodegas Group Yllera 
D.O. Ribera del Duero, Castilla y León  
Tempranillo 
Familjen Åkerblads egen import. 
Cherryröd mörk färg med enorm komplexitet i 
näsan, som accentuerar kryddig mogen frukt, 
choklad, kanel & läder. Koncentrerad och 
kraftfull med smak av plommon och svarta 
vinbär, följt av eukalyptus och mörkrostat kaffe. 
1510:-  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2017 Les Terrasses Velles Vinyes, 
Álvaro Palacios 
Priorat   
Garnacha, Samsó 
Druvorna kommer från sextio år gamla 
vinstockar planterade i skifferjord från byarna 
kring Priorat. En koncentrerad, intensivt fruktig 
doft. I gommen upplevs svarta vinbär, mörka 
körsbär, plommon samt kryddiga inslag av 
färska örter, lakrits & elegant integrerade ekfat. 
Något strama, men samtidigt mogna 
tanninstruktur ger en lång & komplex eftersmak. 
890:-  
 
2017 Pétalos de Bierzo,  
Descendientes de J. Palacios 
Bierzo   
Mencía, Godello, Palomino, Valenciana 
Hälften utav druvorna kommer från 
skifferdominerade vingårdar kring byn Corullon, 
den andra hälften från högt belägna byar med 
mycket mager jordmån bestående av järnrik 
lerjord. Doften upplevs intensivt fruktig med 
karaktär av körsbär, blåbär & citrus. Ett 
påtagligt friskt vin i smaken med ton av örter, 
peppar & mineral som följs av en lång finish.  
630:- 
 
2016 La Montesa Crianza,   
Palacios Remondo 
Rioja   
Garnacha, Monastrell, Tinta Velasco 
Vinet skördas manuellt under oktober månad för 
att sedan placeras i marceration under tjugotre 
dagar. Därefter har vinet lagrats i tolv månader 
på ekfat, varav 90 % franska & 10 % 
amerikanska. Detta har skapat en komplex doft 
med toner av röda bär, jasmin, kanderad frukt & 
örter. Smaken är kraftfull med eleganta inslag 
av mörka körsbär, vitpeppar & kryddnejlika.   
545:- 

 
Portugal 
 
2015 Douro DOP Grande Reserva,  
Quinta do Pégo 
Douro 
Touriga nacional, Touriga franca, Tinta roriz, 
Tinta barroca, Tinto cão 
Ett kraftfullt vin med djupröd färg. Smaken är 
fyllig med inslag av blommor, bär, lakrits, 
choklad & ek.  
625:- 



 
 

2007 Quinta do Judeu DOC,  
Quinta do Judeu 
Douro 
Touriga nacional, Touriga franca, Tinta roriz, 
Tinta barroca, Tinto cão, Tinta amarela 
Fylligt & intensivt fruktiga arom med inslag av 
mörk choklad, karamell & peppar. Kraftig 
tanninstruktur med en elegant fräschör. 
610:- 
 
1990 Reserva Douro Tinto,  
Carvalho Ribeiro & Ferreria 
Douro 
Tinto roriz, Touriga nacional 
Doften & smaken påminner om marmelad, 
läder, nyplockad svamp & tall. I smaken 
återfinns en hint av mörka bär, främst körsbär & 
vinbär. 
1225:- 

 
Italien 
 
2016 Regolo Ripasso Valpolicella Superiore 
DOC, 
Sartori 
Valpolicella Ripasso, Veneto 
Corvina, Corvinone, Rondinella, Croatina 
Främställt med den så kallade Ripassometoden, 
som innebär att vinet genomgår en andra 
jäsning på ekfak med skalrester från 
amaroneprodukten, vilket bidrar till ett 
medelfylligt, kryddigt vin med inslag av mörka 
körsbär, mandel samt katrinplommon.  
575:- 
 
2017 Banfi Aska Bolgheri Rosso DOC, 
Castello Banfi 
Bolgheri, Toscana 
Cabernet sauvignon, Cabernet franc 
Ren & kraftfull doft med inslag av rostade fat, 
kaffe, mörka bär & kryddor. Fyllig & frisk smak 
med välintegrerade tanniner följt av en lång 
eftersmak, med hint av viol. 
765:- 
 
2013 Bricco Sobrino Superiore DOCG, 
Cascina del Cavagnè 
Barbera d’Asti, Piemonte 
Barbera  
Rubinröd färg med violetta nyanser. Doft av ek, 
körsbär, varma jordgubbar med hint av vanilj & 
kaffebönor. Smaken har en tydlig hetta & 
fyllighet med underbar ton av choklad, plommon 
& lakrits.  
825:- 

2016 Da Vinci I Capolavori Chianti Riserva,  
Cantine Leonardo da Vinci 
Chianti, Toscana 
Sangiovese, Merlot  
Dessa druvor lämnas med skalet i ungefär tolv 
dagar för att sedan fermenteras i kontrollerad 
temperatur kring tjugosju grader. Druvorna 
genomgår malolaktisk fermentering i ståltank 
för att därnäst lagras i franska och amerikanska 
ekfat i tio månader. Denna Chianti har en 
generös & djup fruktighet med klassiskt kryddiga 
körsbärstoner, samt inslag av generös mörk 
choklad, vanilj & kanel.   
815:- 
 
2015 Amarone Della Valpolicella DOC,  
Sartori di Verona 
Amarone della Valpolicella, Veneto 
Corvina, Rondenella, Molinara 
Fyllig, kryddig doft med utvecklade toner av 
mogen frukt, fikon, körsbär & tobak. Smaken är 
fyllig & intensiv med inslag av fat, 
katrinplommon, körsbär & vanilj. 
1120:- 
 
2017 Villa da Vinci Sant’Ippolito,  
Cantine Leonardo da Vinci  
Bolgheri, Toscana 
Sangiovese, Syrah, Merlot 
Cantine Leonardo da Vinci framställer sitt vin på 
historiska marker. Färgen är intensiv med doft 
av körsbär, hallon & kryddiga toner av 
svartpeppar. En mjuk upplevelse i gommen där 
välsmakande druvor är perfekt balanserande.  
750:- 
 
2017 Nebbiolo d’Alba Valmaggiore DOC, 
Luciano Sandrone 
Nebbiolo d’Alba, Piemonte 
Nebbiolo 
Luciano Sandrone är en vinmästare i Piemonte 
sedan 1978, känd för sina eleganta & moderna 
viner. Vinstockarna växer i sandjord i byn Vezza 
d’Alba, där vingården är formad som en 
amfiteater. Vinrankorna har planterats 
horisontellt längs den branta sluttningen mot 
söder, helt utsatt för solen. Denna nebbiolo 
erbjuder en stor, komplex men fortfarande 
ungdomligt rödfruktig doft med inslag av 
körsbär, jordgubbar, samt blommiga toner av 
iris & viol. I gommen framtäder en sömlös 
balans mellan frukt & fat med framträdande 
karaktär av lakrits, kaffe & tjära.  
1240:- 

 



 
 

Argentina 
 
2013 Clos de los Siete, 
Clos de los Siete by Micheal Rolland  
Cantõn de Tunuyàn, Mendoza 
Malbec, Merlot, Cabernet sauvignon, Syrah, 
Petit verdot 
Mogen frukt inlindad i violdoftande Malbec-
toner. Elegant koncentrerad frukt, 
välintegrerade fattoner & silkeslena tanniner. 
Lång eftersmak med mineraliskt nästan salt 
avslut. 
850:- 
 
2017 Fabre Montmayou Gran Reservado, 
Fabre Montmayou 
Lujan de Cayo, Mendoza 
Malbec 
Fruktig och nyanserad doft med inslag av 
björnbär, hallon, kryddor & mynta. Fyllig & 
balanserad smak med silkiga tanniner, samt 
inslag av skogsbär, kryddor & fat. 
625:-  
 

Usa 
 
2016 Louis M Martini Napa Valley,  
Louis M Martini Winery 
Napa Valley, Kalifornien 
Cabernet sauvignon 
Stor komplex & fyllig doft med aromer av mörka 
och varma bär, ceder, örter & vanilj från ekfat. 
Fylligt & elegant vin med generös karaktär av 
mörka körsbär samt plommon.  
950:- 
 
2017 Black Stallion Napa Valley,  
Black Stallion Estate Winery 
Napa Valley, Kalifornien 
Cabernet sauvignon  
Vingården omfattar tretton hektar & är placerad 
i distriktet Oak Knoll, en appellation som är 
belägen i södra delen av Napa Valley. Efter 
arton månaders lagring på franska & 
amerikanska ekfat har ett mycket fruktigt vin 
med tydlig fatkaraktär utvecklats. Här återfinns 
inslag av örter, blåbär, plommon & svarta 
vinbär, följt av en sammetslen hint av vanilj. 
725:- 
 
 

 
 
2016 Vintner's Reserve Zinfandel,  
Kendall-Jackson Wine Estate 
Kalifornien 
Zinfandel 
Doften är fruktig med beståndsdelar av hallon, 
plommon & fat. Smaken är medelfyllig, fruktig 
med inslag av cederträ, kryddor & tanniner. 
795:- 
  

Sydafrika 

 
2010 Series M,  
Vilafonté  
Paarl 
Malbec, Merlot, Cabernet sauvignon, Cabernet 
franc  
I doften återfinns mörk inlagd cherry, choklad & 
fruktkaka, med sekundär utveckling av 
balsamvinäger, kryddnejlika samt integrerad ek. 
Smaken är mjuk på posten, konsekvent genom 
längden av vinet och avslutar med en lång fin 
fruktig eftersmak.  
1295:- 
 
2016 Escapades Pinotage, 
Escapade Winery 
Coastal Region 
Pinotage 
Kraftfull doft av vanilj, rostade fat, mörka 
plommon & slånbär. Fyllig smak med inslag av 
mörk choklad, björnbär & fat. 
675:- 

 
Nya Zeeland 
 
2018 Mount Riley Pinot noir,  
Mount Riley Winery 
Marlborough 
Pinot noir 
Doften är kryddig med arom av mogna röda bär 
& rosor. Smaken är elegant och koncentrerad 
med toner av körsbär, hallon, peppar & fat. 
685:- 
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