
 

VITA VINER  
 
Frankrike 
 
2016 Montagny 1er Cru, 
Bouchard Père & Fils  
Montagny 1er Cru, Côte d’Or, Bourgogne  
Chardonnay  
Fruktig doft med delikata aromer av äpple, 
honung & mineral. Vinstockarna växer i märgel 
vilket bidrar till en angenäm mineralitet & 
livlighet i gommen, med inslag av citrus.  
825:- 
 
2017 Meursault Domaine, 
Bouchard Père & Fils  
Meursault, Côte d’Or, Bourgogne   
Chardonnay    
Aromatisk doft med ton av citrusfrukt, äpple, 
lime samt en hint av blomster. Lika aromatisk i 
gommen, där smaken upplevs lätt örtig med en 
tydlig fyllighet.  
1015:-  
 
2015 Puligny-Montrachet,   
Bouchard Père & Fils 
Puligny-Montrachet, Côte d’Or, Bourgogne   
Chardonnay 
Mellan de två byarna Meursault och Chassagne 
finns Puligny-Montrachet beläget. Här återfinns 
en unik jordmån, idealiskt lämpad för 
Chardonnay druvan. Detta skapar ett unikt vin 
med perfekt balans av kraft & elegans där 
smakrika toner av citrus, äpple, nöt & fat är 
framträdande.  
1210:-   
  
2017 Chassagne-Montrachet 1er Cru 
Morgeot Vieilles Vignes,  
Vincent Girardin 
Chassagne-Montrachet 1er Cru Morgeot, 
Bourgogne  
Chardonnay 
Det femtio år gamla vinstockarna växer till 
väster i byn Chassagne-Montrachet. Här 
handplockas druvorna & sorteras direkt vid den 
steniga, kalkrika svagt sluttande jordmånen. 
Detta eleganta, balanserade & nyanserande 
ursprungstypiska vin erbjuder mycket frisk smak 
med fatkaraktär, en tydlig mineralitet samt 
inslag av rostade nötter & blodapelsin. Den 
friska syran ger ett långt & smakrikt avslut. 
1525:- 
 

2018 Moison des Hâtes Chablis,  
Domaine des Hâtes  
Chablis, Bourgogne 
Chardonnay 
En Chablis med hög mineralitet samt inslag av 
citron, lime, grape & gröna äpplen. Här finns 
även en ton av flinta och specifikt Granny Smith 
äpple i kulissen, kombinerat med en lång finish 
av hög & slipad syra.  
725:- 
 
2017 Chablis 1er Cru Montmains,  
William Fevre  
Chablis 1er Cru Montmains 
Chardonnay 
Montmains ligger i södra Chablis där 
vinstockarna har vuxit i kalkrik lerjord med 
inslag av märgel. Efter tretton månaders lagring 
återfinns ett fruktigt & fräscht vin med doft av 
äpple, citrus, melon, persika & kryddor. Torr & 
smakrik i gommen med bra struktur, vilket 
efterföljs av en lång eftersmak med ton av 
citrus, vita blommor & lime.  
930:- 
 
2018 Pouilly-Fumé Clos Joanne d´Orion,   
Gitton Père & Fils 
Pouilly-Fumé, Loire  
Sauvignon blanc  
Denna torra Pouilly-fumé erbjuder en nyanserad 
& aromatisk doft med inslag av mogen citrus & 
vita blommor.  Smaken är druvtypisk med hint 
av gröna äpplen, vitpeppar samt en svag ton av 
hjortron & nässlor. 
785:-  
 
2018 Chateau Fontaine Audon Sancerre, 
Langlois-Chateau 
Sancerre, Loire  
Sauvignon blanc 
Mycket aromatisk doft i en elegant stil som är 
typisk för Sancerre, med inslag av exotisk frukt 
som persika. Fruktig & mycket frisk smak i 
matvänlig stil där inslagen skiftar mellan en 
angenäm syra & mineralitet. 
940:- 
 
2018 Pfaff Tradition, 
Pfaffenheim 
Alsace 
Pinot Gris 
Kryddig doft med inslag av röda äpplen, 
passionsfrukt & örter. Smaken är lång och druvig 
med toner av honung och apelsin. 
675:- 
 



 
 

2018 Pinot Gris Clos de Capucins,  
Domaine Weinbach 
Alsace 
Pinot Gris 
Biodynamiskt odlat på sandrika slamjordar med 
mycket granitsten i Clos de Capucins, har det 
skapats ett ungdomligt & friskt vin med doft av 
päron, persika & kaprifol. I gommen återfinns en 
kryddighet med markerad fruktsyra samt inslag 
av aprikoser & honung, följt av en lång elegant 
eftersmak.   
930:- 
 
2016 Pfaff Steinert Grand Cru, 
Pfaffenheim 
Alsace Grand Cru ‘Steinert’ 
Riesling 
Fruktig & frisk doft med inslag av citrus, örter 
och mineral. Smaken är torr, med hög syra och 
citruskaraktär med ton av mogna äpplen.  
895:- 

 
Tyskland 

 
2018 Leiwener Riesling Trocken,  
Josef Rosch  
Mosel 
Riesling 
Vinet har en fin, intensiv doft med mineraltoner 
och en lätt fruktighet. Smaken är lätt & elegant 
med en viss underliggande syra följt av en lätt 
krämig eftersmak. 
595:- 

 
Österrike 
 
2016 Ried Gaisberg Erste Lage Kamptal,   
Schloss Gobelsburg 
Kamptal, Niederösterreich  
Riesling   
En torr, mycket frisk riesling med druvtypisk 
smak av tydlig mineralprofil med inslag av 
citronpastill, blodapelsin, gröna äpplen & våt 
sten. Druvorna till detta vin skördas från 
trettioåriga vinstockar för att sedan ligga på 
Österrikiska ekfat fram till buteljering. 
Vingårsbeteckningen ”Erste Lage” motsvarar 
franska klassificeringen premier cru.  
870:- 
 
 
 
 
  

2018 Weissenkirchen Riesling Smaragd, 
Domäne Wachau 
Wachau 
Riesling 
Vita blommor, vit persika, aprikos & grapefrukt i 
en stram men mycket elegant intensiv doft. 
Svagt inslag av färska hallon ger en unik 
karaktär till vinet som återfinns specifikt i dessa 
smaragdviner som har skördats sent på året. 
Distinkt & frisk fruktsyra ger fin struktur till den 
rikt mogna koncentrerade frukten.  
705:- 
 
2019 Grüner Veltliner Federspiel Terrassen, 
Domäne Wachau 
Wachau 
Grüner Veltliner 
Domäne Wachu är en av Österrikes mest 
välkända vingårdar, baserad i den prestigefyllda 
vinodlingsregionen, Wachau. Federspiel erbjuder 
ett torrt & elegant vin med medelstor fyllighet. 
Ljust gul i färgen med inslag av grönt öpple, 
honung, mineral & vitpeppar.  
610:- 

 
Italien 
 
2017 Quarz, 
Cantina Terlan 
Alto Adige, Sydtyrol  
Sauvignon blanc 
Internationellt välkänd & prisad för sin 
kombination av sammetslen struktur, intensiva 
djup & tydliga sälta i finishen. Denna sauvignon 
blanc erbjuder en exceptionell upplevelse av 
exotisk frukt som mango & papaya tillsammans 
med kryddigare toner av citrongräs, grönt te & 
mynta som binds ihop av en angenäm 
mineralitet & harmonisk eftersmak.  
1050:- 
 
2016 Vorberg Riserva Pinot Bianco, 
Cantina Terlan 
Alto Adige, Sydtyrol 
Pinot blanc 
Vorberg är en vingårsbeteckning som refererar 
till en specifik sluttning mellan Rio San Pietro & 
Rio di Meltina med utmärkt solexponering 
beläget 600-950 meter över havet. Dessa 
förutsättningar skapar en komplexitet, fyllighet 
& intensitet med inslag av honungsmelon & vit 
persika i kombination med en tydlig mineralitet. 
835:- 
 
 



 
 

2019 Sauvignon Winkl, 
Cantina Terlan 
Alto Adige, Sydtyrol 
Sauvignon blanc 
Intensivt halmgul i färgen med doft av mogna 
fruktarom av aprikos, mandarin & passionsfrukt, 
som blandas med inslag av fläder, nässlor & 
mynta. Det fruktiga tonerna fortsätter i 
gommen, vilket kombineras med en utsökt syra. 
695:- 

 
Spanien 
 
2018 Yllera Vendimia Nocturna,   
Bodegas Group Yllera 
Castilla y León 
Chardonnay 
Familjen Åkerblads egen import. 
Doften är fruktig med härliga inslag av 
passionsfrukt & mango. Smaken är frisk med 
välintegrerad syra & utsökt mineralitet. 
465:- 
 
2018 Santiago Ruiz O Rosal,  
Bodegas Santiago Ruiz  
Rías Baixas 
Alberiño, Loureiro, Godello, Caiño blanco 
Doften är väldigt aromatisk med massor av 
blommor & citrus. Smaken är frisk balanserad 
med mineraltoner & inslag av gröna äpplen. 
625:- 
 
Usa 
 
2018 Vintner’s Reserve Chardonnay,  
Kendall-Jackson Wine Estate 
Kalifornien 
Chardonnay 
Fruktig doft med inslag av mango, papaya, 
ananas, rostade fat och nötter. Smaken är 
medelfyllig, fruktig med toner av tropisk frukt, 
gröna äpplen, rostade fat & viss smörighet. 
845:- 

 
Sydafrika 
 
2019 Escapades Sauvignon blanc,  
Escapade Winery 
Coastal Region 
Sauvignon blanc 
Härligt fruktigt med frisk doft av nyklippt fuktigt 
gräs, sparris & varma äpplen. Smaken är väldigt 
frisk med en lätt sötma i eftersmaken. 
465:- 

Nya Zeeland 
 
2019 Mount Riley Sauvignon blanc,  
Mount Riley Winery  
Marlborough  
Sauvignon blanc 
Fruktig & aromatisk doft med inslag av nässlor 
samt exotiska frukter. Smaken är torr & fruktig 
med ton av citrus, mineral & frukt. 
630:- 
 
Grekland 
 
2016 Ovilos, 
Estate Biblia Chora  
Pangeon 
Semillon, Assyrtiko 
Delikat doft av tropisk frukt med inslag av 
grapefrukt & en gnutta honung. Medelfyllig, väl 
frisk, fruktig & med en välstrukturerad smak. 
995:- 
 

Chile 
 
2016 Lapostolle Cuvée Alexandre, 
Domaines Bournet-Lapostolle   
Casablanca Valley 
Chardonnay  
Med perfekt balans mellan syra & en smörig 
nyans erbjuder detta vin en intensiv upplevelse i 
både smak & doft. Fylliga toner av ananas & 
persika gifter sig perfekt med inslag av ek i 
gommen, följt av en lång eftersmak med hint av 
vanilj. 
955:- 
 

ROSÉVINER 
 
2018 Maulin Bèle Sancerre Rosé,  
Domaine André Vatan 
Sancerre, Frankrike   
Pinot noir  
En korallrosa rosé framställt av 100% Pinot noir. 
Fyllig & frisk med ungdomlig karaktär. 
Dominanta toner av röda bär, persika & örter, 
följt av en trivsam finish med lätt syra.  
695:- 
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