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KÄLLARVINER 
 
Frankrike 
 
Bordeaux 
 
2007 Château Moulinet-Lasserre,  
Pomerol 
Cabernet franc, Merlot 
Medelfylligt & elegant vin med balanserade 
tanniner samt inslag av björnbär, plommon & 
balanserade franska fattoner.  
1240:- 
 
1983 Château Palmer 3ème Grand Cru,  
Margaux  
Cabernet sauvignon, Merlot, Petit verdot 
Namnet fick slottet i början av 1800-talet efter en 
engelsk general som slogs vid Wellingtons sida. 
Familjen Chardons har varit vinmakare i över 
hundra år, slottet räknas som ett av de ledande i 
Margaux. Man fick klassificeringen som 3ème 
Grand Cru år 1855. Vinerna är mörkt röda i färgen 
med fyllig bouquet, samt en stilren lång eftersmak. 
7100:- 
 
1984 Château Mouton Baronne Philippe 5ème 
Cru classé,  
Pauillac  
Cabernet sauvignon, Merlot, Cabernet franc, Petit 
verdot 
Den 126 hektar stora gården har en intressant 
historia & döptes om tre gånger under 1900-talet. 
År 1933 köptes gården med det dåvarande namnet 
Château Mouton d´Armailhac av Baron Philippe de 
Rothschild. 1975 ändrades namnet till Mouton 
Baronne Philippe för att hedra sin fru, som ni även 
ser hyllad på etiketten. Dock har man sedan 1989 
gått tillbaka till ursprungsnamnet. Denna flaska från 
Pauillac uppvisar en mörk purpur färg med en 
distinkt doft av läder & tobak. I gommen återfinns 
toner av cederträ & svamp.  
1700:- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1978 “Y” Chateau d´Yquem Lur-Saluces,  
Sauternes 
Sémillon, Sauvignon blanc 
Detta exceptionella vita vin är mycket komplext 
efter mer än fyrtio års lagring. Kalla temperaturer 
varade från mars till november vilket ledde till en 
mycket sen skörd mot slutet av året. En unik 
upplevelse av ett rikt vin med ton av gul frukt som 
persika & apelsin, samt kryddiga undertoner i 
kombination med en viss sötma. 
5500:-  
 
Bourgogne 
 
2014 Château de Meursault Pommard Premier 
Cru Clos des Epenots, 
Pommard Premier Cru 
Pinot noir 
Denna 1er Cru kommer från den enastående 
jordlotten i byn Pommard bestående av 3.6 hektar. 
Denna årgång är mer sällsynt än andra då stora 
delar av skörden skadades av ett hageloväder. Den 
visar en djup rubinröd färg med toner av intensiva 
röda körsbär, vilda jordgubbar & järnsmaker som 
elegant kompletterar varandra. Gommen är 
medellång & suckulent, med relativt strikta tanniner 
som dröjer sig kvar i det friska avslutet.  
1960:-   
 
2011 Louis Jadot Corton-Pougets Grand Cru, 
Carton Grand Cru,  
Pinot noir 
Färgen är intensivt rubinröd med medelstora 
aromämnen av röd frukt främst jordgubbe & 
körsbär. Här finner man även aromer av violett, ek 
& vanilj. Mineralintensiva toner framträder i 
gommen samt kryddnejlika & vitpeppar med en lätt 
till måttlig fyllighet och komplexitet. Välbalanserade 
tanniner förfinar det långa avslutet. 
3170:- 
 
2012 Alain Hudelot-Noëllat Clos de Vougeot 
Grand Cru, 
Clos de Vougeot Grand Cru 
Pinot noir 
Denna granatrödfärgade vintage har en läcker & 
intensiv smak av ek i kombination med mörka 
bärfrukter & anis. Medium till stor fyllighet med 
ljuvliga sekundära toner av torkad ört & förfallna 
löv följt av runda finkorniga tanniner i finishen. 
4980:- 
 
 
 
 



 
 
 

2013 Domaine Arnoux-Lachaux Latricières-
Chambertin Grand Cru, 
Latricières-Chambertin Grand Cru  
Pinot noir 
Denna eleganta Grand Cru besitter intensivt 
blommiga aromer i doften, i kombination med röda 
bär, plommon & prominenta jordtoner. Färgen är 
rubinröd med resoluta tanniner, sammetslen 
struktur & intensiv fyllighet ger detta vin dess 
distinkta Pinot Noir karaktär, följt av ett underbart 
ihållande avslut. 
4920:-  
 
2015 Domaine Gerard Raphet Charmes-
Chambertin Grand Cru, 
Charmes-Chambertin Grand Cru 
Pinot noir 
Denna vintage är mörkt granatrött i färgen, något 
djupare än normalt på grund av den varma 
sommaren. Trots torkan ör detta ett enastående vin 
med mycket intensiva och parfymerade aromer, 
främst av hallon, svart te & svamp. I gommen 
framstår ett extra skikt av koncentrat som 
framhäver det subtila & komplexa dimensionerna 
av denna årgång. Mr. Raphet har skapat ett 
exceptionellt välbalanserat & imponerade Grand 
Cru som utvecklas i glaset.  
4850:- 
 
2014 Domaine Des Lambrays Clos des Lambrays 
Grand Cru, 
Clos des Lambrays Grand Cru 
Pinot noir 
Clos des Lambrays är beläget i en av regionens mest 
värdefulla så kallade ”climats”. Denna Grand Cru är 
lättsamt fyllig, där lena, raffinerande & ömtåligt 
delikata aromer frodas. En anmärkningsvärd 
kryddighet kombineras med svala, fräscha & 
blommiga toner. I gommen upplevs livliga & 
energiska tanniner med ytterst rökiga mineraler.  
5230:- 

 
Spanien 
1965 Vega Sicilia Unico,  
Ribera del Duero 
Tinto fino, Cabernet sauvignon, Merlot, Malbec 
Detta är dom röda druvor man använder på 
bodegan. Don Eloy Lecanda planterade sina första 
vinstockar 1864 som då importerades från 
Bordeaux. 1983 övertogs bodegan av företaget El 
Ebro. Anseendet för bodegan är mycket högt & 
viner härifrån är kraftiga, komplexa & har cederträ i 
doften.  
6450:- 

1973 Vega Sicilia Unico Grand Reserva,  
Ribera del Duero 
Cabernet sauvignon, Merlot, Malbec, Tinto fino, 
Albillo 
Detta är ett unikt Unico vin ifrån en av de bästa 
vingårdarna i Spanien, smaken är en resa i sig med 
fasta tanniner & starka toner av bär. Det finns gott 
om garvsyra på upploppet med jordnära smak.  
11900:- 
 
1992 Vega Sicilia Valbuena Tinto,  
Ribera del Duero  
Tinto fino, Cabernet sauvignon, Merlot, Malbec  
Don Eloy Lecanda planterade sina första vinstockar 
1864 som då importerades från Bordeaux. 1983 
övertogs bodegan av företaget El Ebro. Anseendet 
för bodegan är mycket högt och viner härifrån är 
kraftiga, komplexa & har cederträ i doften.  
2600:- 
 

Italien  
 
2009 Luciano Sandrone Barolo Cannubi Boschis 
Sibi et Paucis DOCG, 
Barolo, Cannubi, Piemonte 
Nebbiolo 
Luciano Sandrone är en vinmästare i Piemonte 
sedan 1978, känd för sina eleganta & moderna 
viner. ”Sibi et Paucis” står för viner som fått vila 
under extra lång tid i Luciano Sandrones egna svala 
vinkällare, vilket alltid är minst tio år. Detta har gett 
tid åt en stor, nyanserad doft med balanserad 
fatkaraktär, följt av körsbär, nypon, rosor, lakrits & 
viol. I gommen upplevs friska syror & påtagligt 
strama men välbalanserade tanniner, samt en 
underbart lång finish. Inte konstigt att detta vin har 
belönats & hyllats av vinrecensenter världen över.  
4105:- 
 
2007 Cantina Terlan Pinot Bianco Rarity,  
Alto Adige, Sydtyrol 
Pinot bianco 
Cantina Terlan producerar viner med stor finess & 
elegans längs de branta sluttningarna i Italiens 
nordligaste vindistrikt. Här består jordmånen av 
kvarts & porphyr, som i kombination med svala 
alpina vindar & medelhavssol ger vinet dess 
fräschör & långa eftersmak. Pinot Bianco Rarity 
produceras i extremt begränsad upplaga, där tiden 
är ett signum. Efter tio års vila på sin jästfällning i 
Terlans underjordiska källare återfinns ett unikt vin 
med imponeradnde fräschör, med aromer av 
kamomill, citrus & färska örter. Tilldelades 97 poäng 
av James Suckling & 98 poäng av Robert Parker. 
5900:-  
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